Klauzula informacyjna
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania i
ochrony Państwa danych osobowych w związku z rejestracją on-line w systemie celem udzielenia świadczenia
zdrowotnego.

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pani / Pana danych osobowych jest evi-MED Sp. z o.o., z
siedzibą w Gdyni 81-323 Gdynia przy ul. Morskiej 43, tel: 58/ 68 881 11.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, u którego można uzyskać informacje o
przetwarzaniu danych osobowych. Kontakt: Marta Jóźwiak – Jagodzińska, e-mail: iodo@evi-med.pl, tel:
58/ 68 881 11, evi-MED Sp. z o.o. (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ul. Morska 43, 81-323 Gdynia
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji on-line na platformie
rejestracyjnej: https://rejestracja.evi-med.pl/ celem zapewnienia możliwości udzielenia świadczeń
zdrowotnych oraz realizacji praw i obowiązków z nią związanych, w zakresie ustalenia Pani / Pana
tożsamości w związku z planowanym udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia się na
wizytę). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby na rejestrację on-line.
Przetwarzanie odbywa się podczas i po zakończeniu procesu rejestracji, w celu podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z realizacją umowy o
świadczenie usługi, w celach opieki około obsługowej Pani / Pana jako pacjenta (np.: aby potwierdzić
rezerwację bądź odwołać termin wizyty, przypomnieć o terminie planowanej wizyty), w prawnie
uzasadnionym celu Administratora Danych Osobowych do którego należy m.in.: zarządzanie grafikiem
oraz obsługa pacjentów, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez
roszczeniami, co jest naszym oraz Pani / Pana prawnie uzasadnionym interesem.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane dotyczące
stanu zdrowia, dane dotyczące członków rodziny / domowników.
4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie
skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, a co za tym idzie wykonania usługi medycznej. W
przypadku chęci skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w przypadku odmowy podania tych
danych, konsekwencją będzie brak możliwości rejestracji on-line Pani/Pana w systemie elektronicznym.
Przysługuje Pani/Panu prawo w każdym czasie do dokonania rejestracji drogą telefoniczną lub osobiście
w placówce ADO.
5. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani / Pana danych osobowych, stosując zasadę minimalizacji
danych, informujemy, że Pani / Pana dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane
następującym podmiotom, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
takim m.in. jak: podmioty świadczące usługi IT, księgowe, pracownicy i współpracownicy ADO
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na polecenie ADO.
6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji
międzynarodowej.
7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu potwierdzenia Pani / Pana wizyty
osobiście w placówce ADO, lub do momentu upływu daty i godziny, którą Pani/Pan wskazał jako termin
wizyty, w sytuacji, gdy Pani/Pan zrezygnował/a z wcześniej wskazanej wizyty. Dane osobowe, zebrane w
związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przechowywane przez okres obowiązkowego
przechowywania dokumentacji medycznej tj. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym dokonano ostatniego wpisu. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29
ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz
poprawienia danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani / Pan , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych.
Gdynia, dnia 15 czerwca 2021r.

