
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Administrator Pani/Pana 
danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji Dejana 
Glavas-Szymańska z siedzibą przy ul. Źródlana 46, 59-830 Olszyna ( zwana dalej Ośrodek 
Rehabilitacji VILLA OLSNA)

Inspektor ochronydanych –
kontakt w sprawach 
związanych z 
przetwarzaniem Pani/Pana 
danych osobowych 

Ośrodek Rehabilitacji wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: villa.olsna@gmail.com lub drogą pocztową na adres: VILLA OLSNA Ośrodek 
Rehabilitacji, ul. Źródlana 46, 59-830 Olszyna – z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”

Cel oraz postawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych 

Cel przetwarzania danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1.Realizacja umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych i związane z nią zadania oraz 
procesy w zakresie obsługi organizacyjno-
administracyjnej, finansowej i prawnej 
VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, art.
6 ust.1 lit. B, art. 9 ust. 2 lit. H RODO

2. Przetwarzanie danych medycznych w celu 
udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym 
prowadzenia, przechowywania i 
udostępniania dokumentacji medycznej

Art. 24-30a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, § 54 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, art. 6 ust.1 lit. C,d oraz art.9 ust. 2 lit. H
RODO

3. Czynności związane z rejestracją Pacjenta, 
informowaniu o terminach udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, kontaktowanie się w
sprawach dotyczących zdrowia Pacjenta

Art. 6 ust. 1 lit. B,f, art 9 ust. 2 lit. H RODO

4. Przetwarzanie danych osobowych z 
monitoringu w celach zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie podmiotu 
leczniczego. 

Art. 6 ust. 1 lit. F RODO

5.Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
Podatkowa, art. 74 ustawy dnia 29 września 1994 o 
rachunkowości, art. 6 ust. 1 lit. C RODO

6.Rejestracja osób niebędących Pacjentami, 
korzystających z usług odnowy biologicznej 
na terenie podmiotu leczniczego

Art. 6 ust. 1 lit. B, f RODO

Podaje moje dane 
osobowych dobrowolnie 
czy obowiązkowo?

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może 
skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego. Administrator 
świadcząc usługi z zakresu fizjoterapeutycznego jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 
medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z 
wykorzystaniem jego danych osobowych. Nie podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa
na udzielanie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu 
znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.  

Czas przez jaki 
przetwarzamy Pani/Pana 
dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od 
dnia dokonania wpisu w  dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas 
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz
z uwagi na względy podatkowe  przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane
lub poddawane anonimizacji.

Informacja o 
przysługujących Pani/Panu
prawach

Administrator zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, 
żądać ograniczenia przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do
innego administratora danych. 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO. 
korespondując na wskazany poniżej adres: 


