
 

RODO 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii 

Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Centrum Rehabilitacji Paulina Tęcza 

informuje, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM REHABLILITACJI PAULINA TĘCZA 

UL.NIEPODLEGŁOŚCI 59/7 73-110 Stargard  NIP 8542424551 REGON: 381162121 TEL: 600 654 898. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz przechowywania 

dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, d , art. 9 ust. 2 pkt c i h. RODO oraz ustawy z dnia 

6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakres danych osobowych niezbędnych 

do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób 

niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego. Będąc poproszonym o podanie numeru 

telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz 

CENTRUM REHABLILITACJI PAULINA TĘCZA do wykorzystania tych środków komunikacji w celu: 

przypomnienia o wizycie, odwołania wizyty i taki kontakt z Państwem nie jest w świetle prawa traktowany 

jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być uprawomocnione organy państwowe jak również 

podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych. 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich czy organizacji międzynarodowych. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

w szczególności przez okres wynikający z Art. 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu 

na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania, 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia swoich danych jeżeli istnieją techniczne możliwości. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl. 

8. Podanie Swoich danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest 

obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. Jesteś zobowiązany/a do ich podania w zakresie wymaganym 

ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania 

usług medycznych. 

9. Twoje dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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