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KOMUNIKAT O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH PACJENTÓW EVACLINIC
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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, Dz. U. UE . L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem danych
osobowych Pacjentów jest EvaClinic Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Kazimierza
Króla 39, 04-854 Warszawa.

+48 22 611 00 06
szpital@evaclinic.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
Dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku
z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Administrator może przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom na
podstawie i w granicach przepisów prawa.
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres zdefiniowany w trybie art. 29 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15-21 RODO do uzyskania dostępu do
danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.
77 RODO.
Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego
informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując komunikat do
celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także
w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

Inspektorem Ochrony Danych w EvaClinic jest p. Dawid Czerw
tel. 722-309-224.

