Klauzula informacyjna RODO
SZANOWNY PACJENCIE,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwane dalej RODO,
informuję, iż:
1.

Administratorem Twoich danych jest “Rehatrainers”, Fizjoterapeuta Sebastian Demski, ul. Łanowa 18 22-400
Zamość, NIP: 9223037602, REGON: 380653584

2.

Kontakt z Fizjoterapeuta Sebastian Demski jest możliwy poprzez adres korespondencyjny lub pod adresem e-mail:
rehatrainers@gmail.com

3.

Zakres i Cel przetwarzanych danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez
fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data
urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres
zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz
udzielonych Ci świadczeniach. 
Możemy poprosić Cię również o podanie dodatkowych danych (np. swoich zainteresowań
oraz hobby), których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak niepodanie ich może
znacznie ograniczyć jakość świadczenia usług. 
Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail
oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Fizjoterapeuta Sebastian Demski w oparciu o:
1.

art. 6 ust. 1 lit. b i 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 w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;

2.

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach
prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;

3.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie
przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.

4.

art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo
przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność
lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.

4.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z usług “Rehatrainers”,
Fizjoterapeuta Sebastian Demski.

5.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest uzależniony od
Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa. Dane osobowe do celów marketingowych udzielone na podstawie
zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

6.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz
również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.

“Rehatrainers” Fizjoterapeuta Sebastian Demski nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Z poważaniem,
Właściciel “Rehatrainers” Fizjoterapeuta Sebastian Demski

