INFORMACJA DLA PACJENTA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UKS PUM Sp. z o.o.

Szanowny Pacjencie,
na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia
27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika
Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 72 budynek 18, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. UKS PUM Sp. z o.o. przetwarza dane w celu realizacji celów zdrowotnych czyli m.in.
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia oraz zapewnienia opieki
zdrowotnej.
3. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych oparte jest
na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust 2
pkt. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do podania danych osobowych. Obowiązek podania
danych wynika
z właściwych przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz aktów
wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych
osobowych UKS PUM Sp. z o.o. może odstąpić od udzielenia Pani/ Panu świadczenia
zdrowotnego.
5. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa
odbiorcom, np. wykonawcom świadczącym usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o., w ramach
zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, itp.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz
organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjencie masz prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia.
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
dzwoniąc pod nr tel. 665 645 043, e-mail: iod@ukspum.pl

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

