
KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  ZASAD  PRZTWARZANIA  DANYCH
OSOBOWYCH GABINETU OSTEOPATICA  A. B. SIKORSCY 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osteopatica A. B. Sikorscy, 
z siedzibą w: ul. Tomaszowska 6/1, 50-523 Wrocław, tel.: 502 111 143, e-mail: 
rejestracja@osteopatica.pl, 

2)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wypełnienia  obowiązku
prawnego, tj. sporządzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami art. 25
ustawy  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  w  zakresie  danych  tam
wskazanych, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust 1 lit. c oraz art.9 ust 1 lit
h  RODO)  oraz  w  pozostałym  zakresie  w  celu  ustalania  terminów  terapii,  na
podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia
faktury, będą podmiot świadczący usługi księgowe na naszą rzecz,

4)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  okresie  niezbędnym  do
realizacji celów przetwarzania, tj. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, co do
dokumentacji medycznej oraz pozostałych danych,

5)  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,  a  także  prawo  do
przenoszenia  danych,  jeżeli  nie  narusza  to  przepisów  prawa  dotyczących
przechowywania  dokumentacji  medycznej  oraz  prawo  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie  danych  (wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę
można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny lub na nasz adres email: rejestracja@osteopatica.pl), 

6)  istnieje  możliwość  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego na tryb  i  sposób
przetwarzania  danych  osobowych  przez  administratora,  jeśli  uzna  Pani/Pan  za
uzasadnione, że Pani/Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie,  w jakim wynika to z
mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta

i  Rzeczniku Praw Pacjenta,  a brak podania danych osobowych  będzie skutkował
możliwością  odstąpienia  od  udzielenia  świadczeń,  podanie  danych  osobowych  
w  pozostałym  zakresie  jest  dobrowolne,  a  brak  ich  podania  uniemożliwi  szybkie
nawiązanie kontaktu z Panią/Panem w sprawie terapii.
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