Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, 29.04.2021r.
Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z klinik, oddziałów szpitalnych
kierujących na świadczenia kompleksowej opieki specjalistycznej

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO
informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa
PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.
2) Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - p. Ewelina Bil – nr tel.
(74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:




świadczenia usług medycznych,
marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,
monitoringu wizyjnego.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:
•
•
•
•

realizacji umowy zawartej z Podmiotem kierującym (przetwarzanie danych o stanie zdrowia
zgodnie z art. 9 ust. 2 list. h) RODO),
podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony
osób i mienia.

5) Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
płeć
nr telefonu
informacje o stanie zdrowia
informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu
sposób dojazdu do uzdrowiska

6) Państwa dane osobowe:
•

mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze
Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy
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•

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązującego prawa,
nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą:




przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji
medycznej,
w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 7 dni,
w przypadku marketingu bezpośredniego przez okres niezbędny do realizacji celów lub do
czasu cofnięcia zgody , w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej


8) Posiadają Państwo prawo:
•
•
•

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to
niekorzystnie na prawa i wolności innych.

W przypadku monitoringu wizyjnego, niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu, z uwagi na
przepisy szczególne. Szczegóły związane z ograniczeniem określa funkcjonujący w organizacji
Regulamin Monitoringu.
9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od klinik, oddziałów szpitalnych kierujących na
świadczenia kompleksowej opieki specjalistycznej tj.:

•
•
•
•
•
•
•

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica –
Zdrój
Miedziowe Centrum Zdrowia SA, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54, 59-301 Lubin
Specjalistyczny Szpital im. Dr A. Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Skłodowskiej Curie 9, 41-800 Zabrze
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. R. Weigla 5, 50-981
Wrocław

11) Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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