
05a. Klauzule informacyjne

01. Klauzula ochrony danych osobowych – dane
otrzymane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veno Med B.Jendrysik W.Kiełek Spółka 
Jawna z siedzibą w ul. Sokoła 25, 42-700 Lubliniec
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi na podstawie art.9 ust.2 
lit. H, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie  Veno Med B.Jendrysik W.Kiełek Spółka 
Jawna 
4) Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji 
medycznej.
5) Pana/Pani dane osobowe oraz medyczne przechowywane będą przez okres zgodny z ustawą o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta :
- 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada 
ogólna,
- 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też
gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od 
końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
Przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać 
zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
7) Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz 
dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do 
odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do 
składania wniosków o udostępnienie dokumentacji.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, 
oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane 
opiekuna ustawowego.
10) Prosimy o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwia
się nam kontakt ze sobą i upoważnia  do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

 dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
 przypomnienia o wizycie,
 odwołania wizyty lub przełożenia jej terminu, 
 przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem

dolegliwości)

i taki kontakt z Pacjentem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to 
wymagana zgoda pacjenta.
11) Podawane godziny wizyty mogą ulec zmianie ze względów obiektywnych i niezalażnych od 
Veno Med B.Jendrysik W.Kiełek Spółka Jawna 
12 Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : Damian Młyńczyk, tel. 603 750 858 lub 
iod@veno-med.pl


