INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Remedo Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 00-511 przy ul. Nowogrodzkiej 31.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich
danych osobowych w związku z realizacją usług medycznych i terapeutycznych.
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych iodo@remedo.com.pl
2. Przedstawicielem
Administratora
jest
Piotr
Świąder,
email:
p.swiader@remedo.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: prowadzenia dokumentacji medycznej,
rozliczeń finansowych zleceniodawców i podmiotów ubezpieczeniowych oraz
celów kontaktowych na podstawie umów.
4. Dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
obowiązkowego
przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie ustawy o prawach
pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu i okresie
obowiązkowego przechowywania dane zostaną zniszczone.
6. Podanie danych jest wymogiem koniecznym do wykonywania rozliczeń i
ustawowym do świadczenia usług medycznych.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom:
- osobie upoważnionej pisemnie,
- przedstawicielowi ustawowemu
- firmom ubezpieczeniowym finansującym usługi na rzecz Pacjenta na ich pisemną
prośbę
- prokuraturze i sądom
- Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego prośbę
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich
danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak
wyłącznie w zakresie działań niezbędnych do realizacji i rozliczania świadczeń
medycznych wynikających z przepisów prawa, które obowiązują podmioty
lecznicze.
10. Twoje dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

