
 

Klauzula informacyjna dotycząca Pacjentów 

"REH - MED" sp. z o.o 

 

1. Szanowni Pacjenci, Administratorem Państwa danych osobowych jest „REH-MED.” Spółka z o.o. 

siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. G. Zapolskiej 18, 85-149 Bydgoszcz, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000184649, REGON 

09282937900000, NIP 9532385608 (zwaną dalej: Administratorem). 

2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, 

zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych 

danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

rozporządzenia wykonawcze do przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji medycznej. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

6. Przekazanie nam Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego 

Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. 

7. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne. Pozwoli nam to na kontakt w sprawie przesunięcia terminu wizyty, 

informacji o nieobecności lekarza oraz da możliwość zaproszenia do gabinetu po przez imienne 

wywołanie. 

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej 

zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Inspektorem ochrony danych w „REH-MED.” Sp. z o.o. jest Pan Maciej Sowiński, adres e-mail: 

IODO@reh-med.com.pl. 

 


