
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                                                                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Foreshadow Sp. z o.o., siedziba Św.Marcin 29/8, 

61-806 Poznań, NIP 783 17 59 116,  do której należy Centrum Medyczne Medheart  

w Kórniku.  

2) W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, Placówka powołała Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, którym jest Joanna Ligierska- Sadło. Kontakt z Inspektorem, 

możliwy jest po wcześniejszym umówieniu w rejestracji podmiotu lub pod adresem poczty 

elektronicznej inspektor@medheart.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na 

podstawie: 

- art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

-w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 

art. 24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,              

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa  

i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Rejestr podmiotów 

prowadzi Administrator. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania: 

- dokumentacja medyczna: przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

6) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7) 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 Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika 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, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej. 

9) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom  

w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym. 



         

   

 

 

 

 


