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Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób.

Klauzula informacyjna
MULTIMED PORADNIA MEDYCZNA S C
(NIP: 7120106377, REGON: 430006544)

Szanowni  Pacjenci,  Od  25  maja  2018  roku  obowiązuje  Rozporządzenie  Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (określane,

jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Celem RODO jest  ujednolicenie  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  w  całej  Unii
Europejskiej
oraz  ustandaryzowanie  informacji  kierowanych  do  osób  fizycznych  i  klientów  o  ich
prawach.  Ochrona  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  ważna  dla  Multimed  Poradnia
Medyczna, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady. Niniejsze Powiadomienie
zawiera  szczegółowe  informacje  dotyczące  ochrony  Pani/Pana  danych  osobowych  w
Multimed Poradnia Medyczna.

Informujemy,  iż  jako  administrator  danych  jesteśmy  odpowiedzialni  za  zbieranie  i
przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  związku  z  prowadzeniem  naszej
działalności medycznej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana
o  danych  osobowych  dotyczących  Pani/  Pana,  które  zbieramy,  o  przyczynach
wykorzystywania  i  udostępniania  takich  danych,  o  okresie  ich  przechowywania,  o
przysługujących  Pani/Panu  prawach,  a  także  o  sposobie  w  jaki  może  Pani/Pan  je
egzekwować.  W  razie  potrzeby  mogą  być  przekazywane  dodatkowe  informacje,  gdy
ubiega  się  Pani/Pan  o  realizację  działań  medycznych  ze  strony  Multimed  Poradnia
Medyczna.  Gromadzimy  i  wykorzystujemy  Pani/Pana  dane  osobowe  w  niezbędnym
zakresie w ramach naszej działalności medycznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych
Osobowych) Multimed Poradnia Medyczna, informuje:



1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MULTIMED PORADNIA MEDYCZNA
S.C. BOŻENNA MAZURKIEWICZ TYMBURSKA KRZYSZTOF TYMBURSKI

z siedzibą w Lublinie, ul. Fabryczna 11/5, 20-301 Lublin, NIP 7120106377 , REGON 

430006544.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- prowadzenia dokumentacji medycznej w Programie Rejestracyjnym Prodentis.
- kontaktu telefonicznego lub SMS w celu potwierdzania/anulowania/zmiany umówionych

wizyt.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  mogą być  podmioty do tego uprawnione na
podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez
prawo, takim jak; - organy finansowe, sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne,
jednostki  badawczo-rozwojowe,  jednostki  notyfikowane,  na  żądanie  oraz  w  zakresie
dozwolonym  przez  prawo;  organizatorzy  targów  branżowych;  -  niektórym  osobom
wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w 
imieniu i na zlecenie tacy jak:
▪ firmy informatyczne obsługujące system informatyczny
▪ usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i/lub na nasze zlecenie; takie jak 

np. technicy protetyczni.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę 

przekazywane do organizacji międzynarodowych,

6) Będziemy  przechowywać  Pani/Pana  dane  osobowe  przez  okres  wymagany  do

przestrzegania  obowiązujących  przepisów  i  regulacji  lub  inny  okres  dotyczący  naszej

działalności medycznej Multimed Poradnia Medyczna.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy

o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak

posiadania danych osobowych będzie skutkował  możliwością odstąpienia od udzielania

świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej,

8) posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w
zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);



9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (a po powołaniu

nowego organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula wchodzi w życie 25.05.2018 r.


