Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą
elektroniczną
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest firma Med-extreme Karol Kaszuba, mający siedzibę w
Otwocku, 05-400, Michała Andriollego 16J, NIP: 7122736645, REGON: 060451210-00050 .

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – firmą Med-extreme Karol Kaszuba – można skontaktować się:
● pocztą elektroniczną pod adresem biuro@med-extreme.com,
● pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
● Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia
(Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach
pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.)
● Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania
dokumentacji medycznej.
(Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz
Rozporządzenia MZ.)
● Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem
e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie badania, w celu uzupełnienia
podanych danych bądź ich korekty.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora,
jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie
grafikami.)

● Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia
roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym
przetwarzania Twoich danych w tym celu.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.)
● Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas
obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co
może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.)
TWOJE PRAWA
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Med-extreme Karol Kaszuba
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do
innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami poprzez infolinię, elektronicznie na adres e-mail
biuro@med-extreme.com czy listownie na adres siedziby firmy. Informujemy także, że
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE:
Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność
zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy
bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również
realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców:

● innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Med-extreme Karol Kaszuba w
celu zapewnienia usługi bądź świadczenia które realizujemy dla Ciebie
● dostawcom usług zaopatrujących Med-extreme Karol Kaszuba w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonywanie czynności medycznych
oraz zarządzanie.
● dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Med-extreme Karol
Kaszuba w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym,
firmom windykacyjnym),
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu rejestracji pacjenta i późniejszego przesłania wyników badań.

