
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

Informujemy,  że  udostępniane  przez  Państwa  dane  osobowe  –  imię,  nazwisko,  PESEL,  adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz informacje o stanie zdrowia - będą
przetwarzane  i administrowane  przez Iberys  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółkę
komandytową z  siedzibą  w  Łowiczu  przy  ul.  3  Maja  15,  99-400  Łowicz,  wpisaną  do  Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000577871, NIP:
8341882459, REGON: 101695538. 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi
świadczenie na Państwa rzecz usług. 

Posiadają Państwo prawo do:
1/  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  
2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, 
3/ żądania ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych,
4/ cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
5/ przenoszenia  swoich danych osobowych, 
6/ wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
7/ wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy.

Informujemy, że niektóre z powyższych uprawnień mogą być ograniczone ustawą z dnia 6 listopada
2008  roku  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  (np. obowiązkiem  przechowywania
dokumentacji medycznej przez 20 lat).

Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  profilowaniu,  a  zatem  nie  są  na  nich  dokonywane
zautomatyzowane  operacje  polegające  na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
jej  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,  lokalizacji  lub
przemieszczania się.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest radca prawny Małgorzata Maciejewska, tel.: 517-562-083,
e-mail: m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl.

Ewentualne  późniejsze  wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie wpływa  na
zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.

Przewidujemy powierzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim:
1/  pani  Dominice  Rychtelskiej  działającej  pod  firmą  "Biuro  Rachunkowe  Zespół  R  Dominika
Rychtelska" z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Tadeusza Wagnera 1 lok. 2, 96-100 Skierniewice,
NIP: 8361250952, REGON: 750184798 w zakresie i w celu świadczenia przez ten podmiot na naszą
rzecz usług księgowych;
2/ panu Markowi Jankowskiemu działającemu pod firmą "BIURO HANDLOWE "PC-MARBO" MAREK
JANKOWSKI" z siedzibą w Łowiczu przy ul. Zgoda 35, 99-400 Łowicz, NIP: 8340008269, REGON:
750009428 w zakresie i w celu świadczenia przez ten podmiot na naszą rzecz usług informatycznych;
3/ KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, KRS: 0000345075, NIP:
9542685559  -  w  zakresie  i  w  celu  świadczenia  przez  ten  podmiot  na  naszą  rzecz  usług
informatycznych;
4/ Medinet Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A, 51-124
Wrocław (KRS: 0000068832, NIP: 6922264302) - w zakresie i w celu świadczenia przez ten podmiot na
naszą rzecz usług medycznych (konsultacji radiologicznych i wykonywania opisów zdjęć RTG);
5/  Sobczak Maciejewska Kancelaria Radców Prawnych sp. p.  z siedzibą w Łodzi  przy ul.  Plac
Dąbrowskiego 2 lok. 10, 90-249 Łódź (KRS: 0000688415, NIP: 7252213526) - w zakresie i w celu
świadczenia przez ten podmiot na naszą rzecz pomocy prawnej.


