Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych, dalej ADO jest Wasz Lekarz Sp. z o. o. z siedzibą w
Białymstoku, pod adresem ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok, dane kontaktowe e-mail:
info@waszlekarz.pl , a także Lekarz lub Placówka medyczna wykonująca na rzecz pacjenta usługi
medyczne. Podmioty te odpowiedzialne są za przetwarzanie danych osobowych na podstawie
odrębnej umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi Pacjenta.
2) Rodzaj zbieranych danych:
a) dane osobowe podstawowe, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego,
adres, nr telefonu i adres e–mail, wiek, data urodzenia;
b) wrażliwe dane osobowe przetwarzane przez Administratorów w związku z udzielaniem usług
medycznych.
3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) podjęcia na Pana/i żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy z Wasz Lekarz Sp. z o. o., w
celu objęcia umową opieki medycznej, świadczenia usług medycznych oraz niemedycznych,
marketingu dla potrzeb ADO, obsługi finansowej, analitycznej, statystycznej, reklamacyjnej
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia);
b) realizacji zawartej z Wasz Lekarz Sp. z o. o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b)
Rozporządzenia);
c) wypełniania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności medycznej i realizacją
zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia);
d) marketingu, promocji produktów i usług oferowanych przez Wasz Lekarz Sp. z o. o. (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia);
e) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia);
f) wewnętrznych celów administracyjnych Wasz Lekarz Sp. z o. o. , w tym statystyki, raportowania
wewnętrznego, rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia);
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pana/i dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają Pana/i dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Agres Capital Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie oraz AgresTax Biuro Rachunkowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;

b) instytucje i inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/i danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
c) placówki medyczne, inne podmioty medyczne, farmaceutyczne, laboratoria diagnostyczne,
na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
e) osoby upoważnione przez Panią/a w ramach realizacji Pani/a praw pacjenta; Dostęp do danych
Pacjentów na podstawie stosownych upoważnień posiadają osoby wykonujące zawód medyczny oraz
inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także
czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia
administratora danych.
5) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt
3 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej z Wasz Lekarz Sp. z o. o. umowy przez okres do czasu zakończenia jej
realizacji, a po tym czasie przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody. Jeśli
czynność nie doszła do skutku, dane przetwarzane są przez 3 lata od dnia zebrania danych;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wasz Lekarz Sp. z o. o. w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Wasz Lekarz Sp. z o. o.;
c) w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
d) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Wasz Lekarz Sp. z o. o.,
przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Wasz Lekarz Sp. z o. o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych
Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec
danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
8) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

9) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z
Wasz Lekarz Sp. z o. o., podanie przez Pana/ią danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10) Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji będzie odbywało się w celu badania Pana/i stanu zdrowia. Konsekwencją takiego
przetwarzania może być automatyczne powiadomienie Pana/i oraz podjęcie pilnych działań.
11) W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności
lub sposobu przetwarzania przez nas Pana/i danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych:
a) na adres e-mail: iod@agrescapital.pl
b) listownie na adres: Wasz Lekarz Sp. z o. o. ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok
Białystok 10.12.2018 r.

