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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Mając na uwadze, iż spółka PRYWATNA LECZNICA CERTUS z siedzibą w Poznaniu została przejęta przez spółkę Penta Hospitals
Poland Sp. z o.o. , a następnie w tej samej dacie doszło do przejęcia spółki Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. przez spółkę EMC
Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (44-148) przy
ul. Pilczyckiej 144–148.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod
adresem e-mail: iod@emc-sa.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
4) ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych przez administratora danych,
5) przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania
dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej,
6) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
7) odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Państwa dane mogą być
przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi
przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa).
10) posiadają Państwo 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;
11) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
12) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3 niniejszej klauzuli.
13) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (44-148) przy
ul. Pilczyckiej 144–148, moich danych osobowych w celach marketingowych, tj.:
przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych obejmujących usługi oferowane przez EMC, informacji
dotyczących przypomnień o wizytach w placówkach EMC, ankiet satysfakcji, informacji o nowych usługach oferowanych
przez EMC, w szczególności akcjach profilaktycznych, pakietach medycznych, przeglądach stanu zdrowia, kontaktowanie się
ze mną telefonicznie dla celów marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez EMC, w tym wykorzystywanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, przetwarzanie moich danych
osobowych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon w celach marketingu bezpośredniego
usług świadczonych przez EMC, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym
momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………
DATA, CZYTELNY PODPIS
Data wycofania zgody: ………………………….
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