
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTA

SOWMED Sp. z o.o. informuje, iż 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 (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOWMED Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu
ul. Jeżycka 38/40 (60-865 Poznań), reprezentowany przez Prezesa Zarządu Aleksandra Sowiera.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych
Osobowych: e-mail: iod@chirurgiasowmed.pl, tel.577-409-727, pisemnie na adres administratora.

W  celu  zapewnienia  integralności  i  poufności  danych,  Administrator  wdrożył  procedury
umożliwiające  dostęp  do  danych  osobowych  jedynie  osobom  upoważnionym  w  zakresie  w
jakim jest to niezbędne. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych są
rejestrowane i dokonywane przez osoby uprawnione.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie: art. 9 ust. 2 w szczególności lit. h oraz lit. j

RODO; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Ustawy z dn. 6 listopada
2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP; Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

b) marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu leczniczego jest wymogiem
prawa art.9 ust.2 lit. h) oraz lit. j) i jest obowiązkowe.
5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie zgody w celach marketingowych z
SOWMED Sp. z o.o. nie jest obowiązkowe. 
6. Pani/Pana  dane  są  udostępniane  na  wniosek  osób,  organów  lub  podmiotów  uprawnionych
określonych w art. 26 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP oraz podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu SOWMED Sp. z o.o. na podstawie umowy, o której mowa w art. 24
ust. 4 w/w ustawy.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
7. Ma Pani/Pan prawo:

a) żądania  dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania  lub żądania  ograniczenia
przetwarzania,

b) żądania  usunięcia  danych  („prawo  do  bycia  zapomnianym”),  usunięcie  nie  może  zostać
zrealizowane  w  czasie,  gdy  Pani/Pana  dane  osobowe  podlegają  obligatoryjnemu
przechowywaniu określonym w art. 29.1 ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o prawach pacjenta i RPP
lub ustaleniu dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. b oraz lit. e RODO),

c) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
d)  do przenoszenia danych, jednakże zgodnie z art. 20 ust.1 lit. a) RODO prawo to nie podlega

realizacji,
e) wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  jakim  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa)  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie
powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (20 lat) okres może zostać wydłużony
przez  czas  niezbędny  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń,  jeśli  takowe  wystąpią-  Po
upływie okresu przetwarzania,  dane są nieodwracalnie usuwane lub zwracane pacjentowi/ osobie
upoważnionej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w
formie profilowania.
10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  Państwa  trzeciego,  organizacji
międzynarodowej.
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