INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PCRF VOTUM S.A. Sp.k.
Działając na podstawie art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwane dalej RODO
przekazujemy Pani/Panu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator Pani/Pana
danych osobowych
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH - kontakt w sprawach
związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych
Cel oraz podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Polskie
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. Sp. k. z siedzibą
przy ul. Golikówka 6 , 30-723 Kraków (zwana dalej PCRF VOTUM)
PCRF VOTUM wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktowad poprzez e-mail: daneosobowe@pcrf.pl
lub drogą pocztową na adres: Polskie Centrum Rehabilitacji
Funkcjonalnej VOTUM S.A. Sp. k., ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków
– z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna
osobowych:
przetwarzania danych
osobowych
1. Realizacja umowy o
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
udzielanie świadczeo
r. Kodeks Cywilny, art. 6 ust. 1
zdrowotnych i związane z nią
lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h RODO
zadania oraz procesy w zakresie
obsługi organizacyjnoadministracyjnej, finansowej i
prawnej PCRF VOTUM
2. Przetwarzanie danych
Art. 24-30a ustawy z dnia 6
medycznych w celu udzielania
listopada 2008 r. o prawach
świadczeo zdrowotnych, w tym pacjenta i Rzeczniku Praw
prowadzenia , przechowywania
Pacjenta, art. 41 ustawy z dnia
i udostępniania dokumentacji
5 grudnia 1996 r. o zawodach
medycznej
lekarza i lekarza dentysty,
rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania, art. 6 ust. 1 lit.
c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

3. Czynności związane z
rejestracją Pacjenta,
informowaniu o terminach
udzielanych świadczeo
zdrowotnych, kontaktowanie
się w sprawach dotyczących
zdrowia Pacjenta.
4. Informowanie o zakresie
świadczonych usług
zdrowotnych, w celach
marketingowych oraz
udzielanie innych dodatkowych
informacji, z wykorzystaniem
danych osobowych uzyskanych
na podstawie udzielonej zgody
5. Publikowanie za zgodą
Pacjenta na stronie podmiotu
leczniczego www.pcrf.pl oraz
profilu podmiotu na portalu
facebook.com wizerunku,
imienia Pacjenta oraz
informacji na temat
udzielanych świadczeo
zdrowotnych oraz przebiegu
terapii
6. Wykorzystywanie filmów
nagranych z terapii z udziałem
Pacjenta za jego zgodą oraz
przekazywanie informacji na
temat udzielanych świadczeo
zdrowotnych oraz przebiegu
terapii do celów szkoleniowych
7. Przetwarzanie danych
osobowych z monitoringu w
celach zapewnienia
bezpieczeostwa na terenie
podmiotu leczniczego
8. Rejestracja osób
niebędących Pacjentami
korzystających z usług
noclegowych oraz
żywieniowych na terenie
podmiotu leczniczego
9. Prowadzenie ksiąg
rachunkowych, realizacja
obowiązków podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. b,f, art. 9 ust 2
lit h RODO

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

art. 86 § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa, art. 74 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, art. 6 ust. 1 lit.
c RODO
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny, art. 6 ust. 1
lit. b RODO

Czy Pani/Pana dane są
pozyskiwane w sposób inny niż
od Pani/Pana?

Informacja o odbiorcach
Pani/Pana danych osobowych

Okres przechowywania
Pani/Pana danych osobowych

10. Realizacja umowy
współpracy, zlecenia lub innej
umowy zawartej pomiędzy
PCRF VOTUM S.A. Sp.k. a
wszystkimi osobami fizycznymi
(w tym będącymi
przedsiębiorcami)
świadczącymi usługi na rzecz
PCRF VOTUM S.A. Sp.k. i
związane z nią zadania oraz
procesy w zakresie obsługi
organizacyjno-administracyjnej,
finansowej i prawnej PCRF
VOTUM
11. Informacje osób fizycznych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
świadczących usługi na rzecz
PCRF VOTUM S.A. Sp.k. o
zakresie współpracy,
przekazywanie informacji
dotyczących nowych form
współpracy
Pani/Pana dane osobowe są przede wszystkim pozyskiwane od
Pani/Pana. Kategoria danych osobowych takich jak dane
medyczne mogą byd także pozyskiwane od pomiotów trzecich, w
szczególności od innych podmiotów leczniczych i osób
wykonujących zawody medyczne
Pani/ Pana dane będą przekazywane wyłącznie osobom, organom
i instytucjom uprawnionym do otrzymywania Pani/ Pana danych
na podstawie przepisów prawa lub udzielonych przez Panią/Pana
upoważnieo, w szczególności są to inne podmioty lecznicze, osoby
wykonujące zawody medyczne, sądy, prokuratory
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
wymagany stosownymi regulacjami prawnymi, w tym
w szczególności:
- dane medyczne - przez wymagany prawem okres, w którym
podmiot leczniczy ma obowiązek przechowywania dokumentacji
medycznej (m.in. 20 lat od kooca roku w którym dokonano
ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej);
- dane zawarte w umowach - przez okres wymagany przepisami
podatkowymi i księgowymi (5 lat liczonych od kooca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), oraz
przepisami
dotyczącymi
przedawnienia
roszczeo
cywilnoprawnych;
- dane z monitoringu - przez okres jednego tygodnia;

Czy podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest
wymogiem ustawowym?

Prawa przysługujące
Pani/Panu w związku z
przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego
Czy w stosunku do Pani/Pana
danych osobowych są
podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w
tym m.in. czy dane osobowe są
profilowane?

- danych przetwarzane w celach informacyjnych o udzielanych
świadczeniach, celach marketingowych oraz w celach
szkoleniowych - przez okres realizacji tych celów;
- dane udzielone na podstawie zgody - przez okres ważności
udzielonej zgody na przetwarzanie danych, które nie są prawnie
wymagane
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych medycznych oraz
danych dotyczących tożsamości jest niezbędne do udzielania
świadczeo zdrowotnych i wynika z obowiązujących przepisów
prawa, ich brak uniemożliwi udzielanie świadczeo zdrowotnych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest także niezbędne do
zawarcia umów oraz niezbędne do realizacji nałożonych na
Administratora obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych i księgowych, podanie danych kontaktowych takich
jak e-mail i nr telefonu jest konieczne do prawidłowej realizacji
procesu leczenia oraz realizacji umów
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania
ich sprostowania, prawo do przenoszenia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzanych danych, o ile szczególne przepisy prawa w tym
względzie nie stanowią inaczej, w szczególności możliwośd
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych podlega
ograniczeniom
wynikającym
z
przepisów
dotyczących
przetwarzania dokumentacji medycznej oraz przepisów
podatkowych, księgowych oraz dotyczących przedawnienia
roszczeo cywilnoprawnych. Względem przetwarzanych danych w
zakresie danych udzielonych na podstawie zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu. Wyrażoną zgodę można wycofad w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem
przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej
wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody należy
zrealizowad drogą pisemną.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane te nie są
profilowane.

