
RODO
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych w 
ACER PRYWATNE SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE 

Dane podstawowe: 

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - 
zwane dalej RODO. 

Administratorem Danych jest:  

"ACER" ILONA I STANISŁAW KLON SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY I 
LEKARZY STOMATOLOGÓW z siedzibą w Rybniku (44-251), ul. Nowomiejska 6  
zwana dalej Administratorem 

 

Miejsca przetwarzania danych: 

Rybnik, Boguszowice, ul. Nowomiejska 6 
tel. +48 32 422 55 98 

 

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Realizacja praw określonych w RODO: 
Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do 
Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest 

tel:+48%2033%2082%2063%20400


konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania 
danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w 
każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o 
realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora. 

1) Klauzula informacyjna – Pacjent 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia przez 
Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia 
przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej 
przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych 
świadczeń medycznych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń 
związanych z świadczonymi usługami. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia 
działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. c, h) Odbiorcami Pana/i danych osobowych 
mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych, 
podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla 
realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art. 29) – najczęściej przez okres 
20 lat. 

Przysługuje Panu/i prawo do: dostępu do swoich danych, żądanie 
sprostowania, usunięcia – po okresach archiwizacji, ograniczenia 
przetwarzania. 

Podanie przez Pana/ą danych, w tym dotyczących zdrowia  ma charakter 
obligatoryjny- jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania 
ADO może odmówić Pani/u udzielania jakichkolwiek lub określonych 
świadczeń zdrowotnych. Niepodanie przez Pana/ą numeru telefonu może 
utrudnić przekazywanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia, np. 
informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny 
termin. 

W ramach świadczenia usług medycznych pozyskiwane są również dane osób 
upoważnionych przez Pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej lub 
dostępu do informacji o stanie zdrowia. 

2) Klauzule informacyjna – realizacja i rozliczenie umów 
cywilnoprawnych (umowy, faktury)  

Celem przetwarzania jest realizacja umowy (ustnej lub pisemnej) i jej 
rozliczenie oraz dochodzenie i wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c, b RODO 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą : 



 podmioty upoważnione na podstawie prawa 
 podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i 
rozliczenia umowy, wygaśnięcia roszczeń. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach 
archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia 
przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest 
niemożliwość zawarcia umowy i wystawienie faktury. 

3) Pozyskanie danych z innych źródeł w celach realizacji umów 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. 
Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł 
niż osoba,  której dane dotyczą. 

W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane 
dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub 
zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu 
lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie 
danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-
mail  i telefon) 

4) Klauzula informacyjna – Rekrutacje 

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na 
stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia 
umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także 
w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane 
w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących 
podstawach prawnych: 

 art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w 
innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest 
dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe 
dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach, 



 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze 
ewentualne rekrutacje lub dane podane w szerszym zakresie niż 
określone w kodeksie pracy, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postepowania o 
ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu 
przed sądami lub organami państwowymi 

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym 
uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co 
nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
cofnięciem zgody. 

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu 
rekrutacji, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach 
do czasu usunięcia zgody. 

5) Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny 

Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Rejestrowany jest tylko obraz, bez 
dźwięku. 

Monitoringiem objęte są miejsca ogólnodostępne: parking. Przysługuje prawo 
dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, 
prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej 
niż 30 dni. 

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na 
podstawie art. 28 RODO. 


