Szanowni Państwo
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: ADMINISTRATOR) jest Centrum Dermatologiczno – Alergologiczne „DERM-AL" Sp. z o.o. ul. Armii
Krajowej 116/5, 81-824 Sopot. Z ADMINISTRATOREM można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 116/5 81-824
Sopot lub przez email: recepcja@derm-al.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: INSPEKTOR), z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Armii Krajowej 116/5, 81-824 Sopot lub przez email:recepcja@derm-al.pl
3. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, adres, oznaczenie płci, dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na potrzeby udzielania świadczeń medycznych. Dane kontaktowe (nr telefonu, email) będą służyć do kontaktu z przychodnią w tym
do potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty, przekazywania wyników badań lub przesłania dokumentacji medycznej.
4. Informujemy, że badania histopatologiczne wykonywane są w podmiocie zewnętrznym. Dane przekazywane są na podstawie umowy o powierzeniu danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i kontaktowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ADMINISTRATORA: dostępu,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, za wyjątkiem tych, które są zawarte w dokumentacji medycznej. Przechowywanie
dokumentacji medycznej jest obowiązkowe przez 20 lat.
6. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, jeśli jednak odmówi Pani/Pan podania swoich danych nie będzie możliwości udzielenia żadnego
świadczenia medycznego. Prosimy o informowanie nas w przypadku zmiany Państwa danych osobowych lub kontaktowych.
8. ADMINISTRATOR oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem lub
wykorzystaniem
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