KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA UMOWACH
CYWILNOPRAWNYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), dbając o to, aby Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza
Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

I.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Pacjenta Przychodni jest Edward Kisiel
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEDICA CENTRUM Edward
Kisiel z siedzibą Aleje Zwycięstwa 11, 21-200 Parczew.

II.

Z kim się należy kontaktować
przetwarzaniem danych osobowych

w

kwestiach

związanych

z

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Przychodni pod adresem email: iod@pcat.pl lub listowanie na adres Przychodni.
III.

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe
Przychodnia będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej
umowy cywilnoprawnej. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z
Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

IV.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane Państwa dane
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym
z zawartej umowy cywilnoprawnej na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO z uwagi na konieczność przetwarzania danych w celu
realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO z uwagi na konieczność przetwarzania danych w celu
realizacji uprawnień, na które wyrazili Państwo zgodę,
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na konieczność przetwarzania danych do
realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń
finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby
przepracowanych godzin.
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art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na konieczność przetwarzania danych do
realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń
cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni do przetwarzania Pani/Pana
szczególnej kategorii (wrażliwych danych), takie jak dane dotyczące Państwa
zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie
może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw
wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich,
dokumentacja BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych
danych osobowych, w szczególności danych szczególnej kategorii, jeżeli nie
jesteśmy do tego zobowiązani.
V.

Komu będą przekazywane Państwa dane osobowe
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III dane osobowe
osoby świadczącej usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą być
udostępniane innym odbiorcom danych osobowych takim jak:
 pracownikom i współpracownikom Przychodni posiadającym upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Przychodni (w
szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu
obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI.

Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, jak również przez
okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.
Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie
podstawy wymiaru emerytury lub renty (art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym zakresie dane
osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.

VII.

Czy podanie danych jest obowiązkiem
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

VIII.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu - w formie pisemnej, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
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W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania
z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
IX.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Przychodni przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

X.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób
częściowo zautomatyzowany, jednakże w ramach przetwarzania danych nie
stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
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