W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016-)RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest
LEKARZ RODZINNY S.C. AGATA BAŁYS
TOMASZ BAŁYS z siedzibą w WÓLCE 6C, dane
kontaktowe: WÓLKA 6C
tel. 81 4732355, balys@multimed.info.pl
2.Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane są na podstawie RODO w zakresie
niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego z
zakresu realizowanych przez nas świadczeń medycznych.
3. Dane osobowe dotyczące zdrowia przetwarzane są
wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia opieki
zdrowotnej leczenia lub zarządzania systemami opieki
zdrowotnej
Jednocześnie spełnione są warunki art.9 ust.3 tj. dane
te przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność
pracownika zobowiązanego do zachowania tajemnicy
zawodowej.
Twoje dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom,
które działają na nasze zlecenie wyłącznie w celach
niezbędnych dla realizacji przez nas obowiązku prawnego z
zakresu realizowanych przez nas świadczeń medycznych.
Masz prawo do:
a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do

przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie
jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy
przetwarzania.
b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w
zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie
istnieje inna podstawa prawna przetwarzania
c. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia
zasad ochrony danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędnym do realizacji celów, dla których są przetwarzane
wskazanych w punkcie 2.
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający
ich odpowiednie bezpieczeństwo,
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych.

