SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA S.C. TOMASZ I KATARZYNA WOLLNY
DR N. MED. KATARZYNA KREKORA-WOLLNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska S.C. Tomasz i
Katarzyna Wollny, z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Kasztanowa 12/U1A, 25-555 Kielce (dalej
zwana Specjalistyczną Praktyką), e-mail: kontakt@drwollny.eu
2. Specjalistyczna Praktyka nie powołała inspektora ochrony danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu
realizacji usług medycznych, a także wykonania ciążących na Specjalistycznej Praktyce
obowiązków, w tym wystawienia recept, zaświadczeń i innych dokumentów. W zakresie niezbędnym
do wykonania zleconych usług oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Specjalistyczną
Praktykę ciążących na niej obowiązków prawnych - przetwarzanie Państwa danych osobowych
następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności
wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym
zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
4. Specjalistyczna Praktyka będzie przekazywać Państwa dane osobowe tylko tym organom, sądom i
osobom, które muszą je otrzymać w związku z ewentualną kontrolą. Ponadto Specjalistyczna Praktyka
jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów i organów administracji
publicznej.
5. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie
Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne
w celu zrealizowania zamówionej usługi.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących
przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają
Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
8. Państwa dane osobowe są także objęte tajemnicą zawodową lekarza – czyli ochroną idącą dalej niż
gwarantowana przez przepisy RODO.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
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