Polityka prywatności
Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z
aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie
danych (RODO) są istotnym zagadnieniem dla firmy Paweł Kwaśniewicz.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Paweł Kwaśniewicz (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Ogrodowa 2C/13, 80-282 Gdańsk, NIP: 8971793970. Z Administratorem można
kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ogrodowa 2C/13, 80-282
Gdańsk lub drogą e-mailową pod adresem: medycyna@estetyczna-kwasniewicz.pl.
2. Administratorem i jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest firma Paweł
Kwaśniewicz, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: medycyna@estetycznakwasniewicz.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069)
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody w związku
z:
- rejestracją na zabiegi, wykonywaniem zabiegów oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej
organizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wystawieniem faktury oraz płatności art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- promocją działalności Paweł Kwaśniewicz poprzez publikację zdjęć z zabiegów, w tym wizerunku
pacjenta tj. zdjęć, na stronie internetowej Administratora oraz portalach społecznościowych- art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
- rozsyłaniem Newslettera z informacjami dotyczącymi Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane:
- zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest
przechowywana przez 20 lat;
- w przypadku wizerunku bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do
zakończenia celu przetwarzania;
- do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.

9. Osoba, której dane dotyczą, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych:
- jest wymogiem do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
- ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora;
- jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości otrzymywania Newslettera.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

