Dziękujemy za wybór Kliniki Nova Derm

Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie
W związku z faktem, że prawo do prywatności naszych Pacjentów jest dla nas priorytetem
prosimy Cię o poświęcenie chwili na zapoznanie się z informacją na temat Twoich danych
osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), (dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest Klinika Nova Derm z siedzibą w Warszawie (00-818), ul. Twarda 60.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem e-mail: iod@novaderm.pl, lub pod adresem naszej kliniki.
Cele przetwarzania
Klinika Nova Derm przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usługi kosmetycznej (w tym dokonania rezerwacji)
• archiwalnych i dowodowych będących realizacja naszego prawnie interesu, w tym zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem będącego realizacją naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu
• analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów,
procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy
Czas przetwarzania
Twoje dane zebrane w celach marketingowych, na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu
odwołania Twojej zgody.
Twoje dane zbierane w celu świadczenia usługi medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej i utrzymania
kontaktu z Pacjentem będą przetwarzane przez okres 10 lat od ostatniej wizyty w Klinice Nova Derm.
Twoje Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
2016/679 z dnia 27.04.2016r.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy
łącząc produkty lub usługi, firmom zaangażowanym w rozwój i zarządzanie Kliniką (np. biuro rachunkowe,
kancelaria prawna), instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy i innym. Przekazanie
odbywa się wyłącznie na podstawie umowy lub w oparciu o przepisy prawa.
Twoje prawa
Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych masz prawo cofnąć swoją zgodę w
każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem
Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i w celach
analitycznych.
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Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas
swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pamiętaj, że na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h przetwarzamy Twoje dane szczególnych kategorii, tj. dane o twoim
stanie zdrowia. Dane te mogą zostać udostępnione lekarzom zatrudnionym i współpracującym z Kliniką Nova
Derm w celu: zapewnienia najwyższej jakości diagnostyki, utrzymania ciągłości leczenia, i zachowania
bezpieczeństwa przy ordynowaniu zaleceń lekarskich.
Wszystkie osoby, które mają dostęp do Twoich danych wrażliwych objęte są tajemnica zawodową
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest:
- dobrowolne w przypadku danych przekazywanych w celach marketingowych, a na przetwarzanie danych w
tym celu konieczne jest wyrażenie zgody.
- obligatoryjne w celu świadczenie usługi medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej i utrzymywania
kontaktu z Pacjentem, a na przetwarzanie danych w tych celach nie jest konieczne wyrażenie zgody.
Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji ani wykonywać profilowania z użyciem Twoich danych.

