
INFORMACJA  SKIEROWANA  DO  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  OSOBOWE  SĄ  PRZETWARZANE  W
ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG MELIUS CENTRUM REHABILITACJI

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.Urz.  L  119/1,  4/05/2016)  zwanego  dalej  „RODO”,
informujemy, że:

 1 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  MELIUS  CENTRUM  REHABILITACJI  Mazur
Terlecki Spółka jawna z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Jana Pawła II 7 (16-400, Suwałki), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390846 (sąd
rejestrowy:  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS),  NIP:  8442346449,
REGON: 200454870;

 2 Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

- ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie
do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość, jak również
na stanowiskach recepcyjnych, czy w gabinecie lekarskim (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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 Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);

-  udzielania  Pani/Panu  świadczeń  zdrowotnych,  prowadzenia  i  przechowywania  dokumentacji
medycznej (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);

- odbierania i archiwizowania Pani/Pana oświadczeń, w których upoważnia Pani/Pan inne osoby do
dostępu  do  Pani/Pana  dokumentacji  medycznej  oraz  udzielania  im  informacji  o  stanie  Pani/Pana
zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach
pacjenta  oraz  §  8  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada  2015  r.  w  sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);

- wykonywaniem na rzecz Pani/Pana innych zamówionych przez Panią/Pana usług (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) ;

- kontaktowania się z Panią/Panem pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu lub adresem e-
mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej,  przypomnieć o
konsultacji,  poinformować  o  konieczności  przygotowania  się  do  umówionego  zabiegu  czy
poinformować o możliwości odbioru wyniku badań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako
tzw.  prawnie  uzasadniony  interes  administratora,  jakim  jest  opieka  nad  pacjentem  oraz  sprawne
zarządzanie grafikami);

- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (na podstawie art. 6
ust.  1  lit.  f  RODO,  jako  tzw.  prawnie  uzasadniony  interes  administratora,  jakim  jest  dochodzenie
roszczeń);

- wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. w zakresie rachunkowości (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych) ;

- kierowania do Pani/Pana komunikatów marketingowych dotyczących świadczonych przez nas usług
– wyłącznie za Pani/Pana dobrowolną zgodą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3 Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez nas danych w celach marketingowych, zgoda
ta będzie mogła być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody.



 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane
osobowe są poza naszymi upoważnionymi pracownikami:

1)  podmioty  i  organy,  którym  jesteśmy  zobowiązani  udostępniać  dane  osobowe  na  podstawie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

2)  podmioty  przetwarzające,  w  rozumieniu  art.  4  pkt  8  RODO,  tj.  podmioty,  którym  powierzymy
przetwarzanie  danych  osobowych  w  naszym  imieniu:  podmioty  świadczące  usługi  IT,  podmioty
świadczące usługi hostingu, podmiot świadczący usługi niszczenia dokumentów, podmiot świadczący
usługi księgowe;

 5 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej)
oraz organizacji międzynarodowej;

 6 Dane naszych pacjentów, dla których prowadzona jest dokumentacja medyczną, mamy obowiązek
przechowywać  co  najmniej  przez  okres  20  lat  od  dnia  dokonania  w  niej  ostatniego  wpisu.  Z
zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń
(np.  w  postępowaniach  windykacyjnych)  przetwarzamy  dane  w  tym  celu  przez  okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane
na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od
końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  powstał  obowiązek  podatkowy.  Jeżeli  wyraziła  nam
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, przetwarzamy te dane
od  chwili  wyrażenia  zgody  do  czasu  jej  cofnięcia.  Po  upływie  wyżej  wymienionych  okresów
Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.. 

 7 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do danych osobowych,

b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych,

c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia danych osobowych;

2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3) prawo do przenoszenia danych osobowych;

4)  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego  (obecnie:  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww.
praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

 8 Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  dobrowolne,  jednak  odmowa  ich  podania  w  zakresie
danych,  których  przetwarzanie  przez  nas  jest  wymagane  przepisami  prawa,  np.  dotyczącymi
prowadzenia dokumentacji medycznej może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług
świadczonych w Melius Centrum Rehabilitacji.


