
Informacja o danych osobowych dla pacjentów 
 spółki  „CENTRUM MEDYCZNE – OMNI CLINIC sp. z o.o.” sp.k. 

 
 

Kto jest administratorem danych osobowych ? 
Administratorem danych osobowych pacjentów jest „CENTRUM MEDYCZNE – OMNI CLINIC sp. z o.o.” 
sp.k., zwana dalej „Spółką” z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ulicy Legnickiej 56, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680893. 

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować? 
W Spółce wyznaczony został inspektor ochrony informacji i można się z nim kontaktować na adres 
korespondencyjny jak dla Spółki oraz na adres e-mail: omniclinic@omniclinic.pl  

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ? 
Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe pacjentów jest: 

1. udzielanie teleporad w zakresie świadczeń medycznych jak i niemedycznych, 

2. świadczenie usług medycznych, 

3.  prowadzenie dokumentacji medycznej, 

4. wydawanie dokumentacji medycznej, 

5. umawianie wizyt, 

6. działalność marketingowa, 

7. prowadzenie statystyk, 

8. dokonywanie rozliczeń, 
archiwizowanie danych. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest: 
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO) 
- wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust.1b RODO) 
- ochrona żywotnych interesów pacjentów (art.6 ust.1 d RODO) 
- prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO) 
- zgoda pacjentów (art.6 ust.1 a RODO) 
 
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe? 
Spółka przekazuje dane osobowe pacjentów następującym kategoriom podmiotów: 

1. organom i instytucjom państwowym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - art. 26 pkt. 3 (Dz.U. 2009, nr 52, poz.417), 

2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, 
3. podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie badań i diagnostyki, 
4. podmiotom upoważnionym przez pacjentów, 
5. lekarzom prowadzącym pacjentów, 
6. kancelarie świadczące obsługę prawną. 

 
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 
Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez okres 20 lat zgodnie z z ustawą z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. 2009, nr 52, poz.417). W przypadku 
stosowania innych przepisów prawa, dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres 
określony w tych przepisach. 
 



Jakie są prawa pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
Każdy pacjent ma prawo do:  

1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych, 
2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,  
3. usunięcia danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. 

Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do 
wskazanego podmiotu, 

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres 
omniclinic@omniclinic.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

Czy Spółka przetwarza dane wrażliwe ? 

Spółka przetwarza dane wrażliwe pacjentów w zakresie stanu zdrowia oraz przeprowadzonych badań 
medycznych. 

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? 
Podanie danych osobowych pacjentów jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy. Brak 
podania danych osobowych uniemożliwi Spółce należyte wykonywanie usług świadczeń medycznych. 

 


