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KLAUZULA INFORMACYJNA
„TK MEDICA” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych:
„TK MEDICA” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański) przy ul. dra
J. Balewskiego 1
Cele przetwarzania:
świadczenie usług zdrowotnych, objęcie umową o świadczenie usług zdrowotnych, marketing
usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa
reklamacji, archiwizacja i statystyka
Podstawy prawne przetwarzania:
obowiązek prawny / umowa o świadczenie usług zdrowotnych / uzasadniony interes
administratora danych
Odbiorcy danych:
podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione
przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Państwa
Źródła danych i uzyskiwane dane:
osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie usług zdrowotnych lub na rzecz której
usługa zdrowotna jest realizowana; podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług
zdrowotnych
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
•
•
•
•
•

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez „TK MEDICA” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
(83-200 Starogard Gdański) przy ul. dra J. Balewskiego 1
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie „TK MEDICA” Sp. z o.o. w
Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański) przy ul. dra J. Balewskiego 1 (dalej:
„my”).
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
•
•
•

listownie, na adres: „TK MEDICA” Sp. z o.o., ul. dra J. Balewskiego 1, 83-200 Starogard
Gdański
przez e-mail: medica@data.pl
telefonicznie/faksem: 58 562 73 07
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2. Cele przetwarzania
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Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

świadczyć na Państwa rzecz usługi zdrowotne,
założyć i prowadzić Państwa dokumentację medyczną,
dokonać rozliczeń z Państwem oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części
wykonaną dla Państwa usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania
windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
obsłużyć Państwa reklamacje, jeśli wpłyną,
przekazać Państwu materiały promujące nasze produkty i usługi,
wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi
przepisami prawa,
tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne
uwzględniające Państwa dane,
wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem
Państwa danych,
przekazać Państwu materiały promujące nasze produkty i usługi,
bronić się przed roszczeniem Państwa (lub Państwa bliskich), związanym z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej,
dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także
zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilną w związku z wypłatą
na Państwa rzecz (lub na rzecz Państwa bliskich) odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty,
wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Państwem lub
na Państwa rzecz umowy o świadczenie usług medycznych,
zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszej placówki).

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
•

•
•

•

art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
umowa, na podstawie której wykonano dla Państwa lub na Państwa rzecz usługę medyczną,
prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: dochodzenie roszczeń, w
szczególności z umowy opieki medycznej, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia,
inne przepisy prawa.

3. Informacje dotyczące profilowania i przekazywania danych
Państwa dane nie będą przez nas profilowane. Nie będziemy przekazywać Państwa danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Dane, które przetwarzamy w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać
do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania
danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych - do czasu
wniesienia sprzeciwu.
5. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom przetwarzającym dane dla administratora danych,
• podmiotom, które Państwo do tego upoważnili.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•

•
•
•
•
•
•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych - tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktujcie się Państwo z nami (dane kontaktowe w
punkcie 1 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do świadczenia na Państwa rzecz usług
zdrowotnych, objęcia Państwa umową o świadczenie usług medycznych oraz koniecznością
zadośćuczynienia wymogom ustawowym. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.
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