Informacja o ochronie danych osobowych
dla osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

1.

Tożsamość administratora danych
Affidea jest dostawcą usług medycznych, który przestrzega wysokich standardów etycznych.
Termin „Affidea” („my”, „nas” lub „nasz”) odnosi się do podmiotu prawnego Affidea prowadzącego centrum medyczne, które
świadczyło usługi medyczne na rzecz pacjenta, który upoważnił Państwa do dostępu do swojej dokumentacji medycznej (zobacz
szczegóły w Załączniku do niniejszej Informacji).
Państwa punktem kontaktowym jest inspektor ochrony danych w Polsce. Dane kontaktowe podano w punkcie 8 poniżej.

2.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Affidea przetwarza Państwa dane osobowe, gdyż nasz pacjent (zwany dalej „Pacjentem”) złożył wobec nas oświadczenie, w
którym upoważnił Państwa do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, znajdującej się w naszym posiadaniu. W związku z
tym, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjenta na
Państwa rzecz. Proces ten – w zależności od woli Pacjenta – realizujemy: (a) za pośrednictwem Portalu Pacjenta prowadzonego
przez Affidea, tj. poprzez wysyłkę wiadomości email z linkiem, umożliwiającym dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta
prezentowanej w formie elektronicznej; lub (b) poprzez udostępnienie dokumentacji medycznej w jednym z naszych centrów
medycznych.
We wskazanej wyżej sytuacji, tj. gdy Pacjent upoważnił Państwa do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, znajdującej się
w naszym posiadaniu, Affidea podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym ich
przechowywania razem z dokumentacją medyczną Pacjenta).

3.

Dane, które przetwarzamy
Affidea przetwarza taki zakres Państwa danych osobowych, jaki został nam podany przez Pacjenta w oświadczeniu, w którym
Pacjent upoważnił Państwa do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, znajdującej się w naszym posiadaniu. Są to
podstawowe dane umożliwiające Państwa identyfikację, takie jak:
(a) imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – jeśli dokumentacja medyczna ma zostać udostępniona w formie elektronicznej
za pośrednictwem Portalu Pacjenta prowadzonego przez Affidea;
(b) imię, nazwisko, numer pesel, data urodzenia lub numer i seria dokumentu tożsamości (w razie braku nadania numeru pesel)
– jeśli dokumentacja medyczna ma zostać udostępniona jest w jednym z naszych centrów medycznych.
Ponadto, Affidea przetwarza informacje dokumentujące fakt udostępnienia Państwu dokumentacji medycznej Pacjenta.

4.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Affidea przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia przez nas wymagań prawnych
dotyczących realizacji praw Pacjenta, w tym udostępniania i przechowywania jego dokumentacji medycznej. W momencie
wygaśnięcia naszego prawnego zobowiązania do przechowywania Państwa danych zostaną one usunięte lub pozbawione
elementów pozwalających na identyfikację. Affidea nie usunie Państwa danych, jeżeli będzie istniał alternatywny cel
przetwarzania uzasadniający ich przechowywanie, na przykład, w przypadku działań prawnych lub obrony przed nimi. W takiej
sytuacji będziemy je przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne w związku z tym alternatywnym celem przetwarzania. W
przypadku roszczeń dane będą przechowywane do czasu zakończenia ich rozpatrywania.

5.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Affidea korzysta z usług dostawców (tzw. procesorów danych), którzy pomagają nam w przetwarzaniu danych osobowych, które
gromadzimy. Procesorzy danych działają w imieniu Affidea i na podstawie naszych pisemnych instrukcji. Dotyczy to np.
dostawców usług informatycznych, audytowych, prawnych, finansowych czy archiwizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na
temat odbiorców Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z pracownikiem recepcji w naszych centrach medycznych lub
na adres podany pkt 8 poniżej.
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6.

Międzynarodowe przetwarzanie danych
Może się zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić Państwa dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Niektóre kraje są uznawane przez Komisję Europejską za Kraje Odpowiednie i dlatego są
traktowane jak kraje należące do EOG. Przed przekazaniem danych użytkownika poza EOG (lub poza kraj odpowiedni), dane te są
anonimizowane lub zabezpieczane, zazwyczaj poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską. Więcej informacji na temat Standardowych Klauzul Umownych można znaleźć tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractualclauses-scc_en. Więcej informacji na temat Krajów Odpowiednich można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

7.

Państwa prawo do ochrony danych osobowych
Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że
Państwa dane są przetwarzane. Mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas i innych informacji
dodatkowych (w szczególności: cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, odbiorcy lub kategorie
odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, oraz okres przechowywania).
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do korekty lub uzupełnienia Państwa danych
osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
3. Prawo żądania usunięcia swoich danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych w
określonych okolicznościach, pod warunkiem braku zgodnego z prawem uzasadnienia do dalszego ich przetwarzania.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że mogą Państwo żądać „zablokowania” lub wstrzymania
przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Państwa ważny wniosek spowoduje, że będziemy
mogli przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać.
5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo sprzeciwu oznacza, że mogą Państwo zakwestionować przetwarzanie
danych przez Affidea w związku z Państwa sytuacją, jeśli prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes.
W przypadku sprzeciwu nie mamy prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne,
uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i swobód lub w stosunku do ustalenia,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących Państwu uprawnień lub życzą sobie Państwo otrzymać więcej informacji
na temat omówionych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdą
Państwo poniżej).
Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi
do organu nadzoru [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa] lub wszczęcia postępowania
przed sądem, zachęcamy Państwa jednak do zgłaszania nam wszelkich problemów w pierwszej kolejności.

8.

W razie pytań...
Prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@affidea.com, adres korespondencyjny: Affidea sp. z o.o./Affidea
Onkoterapia Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania.
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Załącznik do Informacji o ochronie danych osobowych
dla osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej
Poniżej znajdują się informacje o naszych podmiotach prawnych Affidea i prowadzonych przez nie centrach medycznych:

Podmioty prawne Affidea i centra medyczne
Podmiot prawny Affidea (administrator
danych)

Centrum Medyczne
Diagnostyka

Affidea Sp. z o.o.
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Affidea Onkoterapia Sp. z o.o.
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

1.
Affidea Wrocław, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław
2.
Affidea Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
3.
Affidea PET-CT Wrocław, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
4.
Affidea Wałbrzych 1, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
5.
Affidea Legnica, ul. Murarska 2, 59-220 Legnica
6.
Affidea Zielona Góra, ul. Podgórna 43b, 65-213 Zielona Góra
7.
Affidea Zielona Góra, ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra
8.
Affidea Warszawa, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa
9.
Affidea PET/CT Warszawa, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
10. Affidea Radom, ul. A. Tochtermana 1, 26-600 Radom
11. Affidea Rzeszów, ul. Krakowska 16, 35-11 Rzeszów
12. Affidea Krosno, ul. Korczyńska 57, Krosno
13. Affidea Wejherowo, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
14. Affidea Tczew, ul. 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew
15. Affidea Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, Kościerzyna
16. Affidea Gdynia, ul. 10 Lutego 23, Gdynia
17. Affidea Gdańsk, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk
18. Affidea Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1, 80-152 Gdańsk
19. Affidea Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1, 22-100 Gdańsk
20. Affidea Kielce, Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce
21. Affidea Kielce, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce
22. Affidea Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
23. Affidea Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
24. Affidea Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna
25. Affidea PET/CT Olsztyn, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
26. Affidea Olsztyn, ul. Niepodległości 44, 10-047 Olsztyn
27. Affidea Ełk, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk
28. Affidea Poznań, ul. 28 Czerwca 1958 r. 194/202 Poznań
29. Affidea PET/CT Poznań, ul. 28 Czerwca 1958 r. 194/202 Poznań
30. Affidea Kalisz, ul. Majkowska 13, 62-800 Kalisz
31. Affidea Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-11 Szczecin
32. Affidea Koszalin Gamma Camera, ul. Chałubińskiego 7, 75-900 Koszalin
33. Affidea Koszalin 1, ul. Chałubińskiego 7, 75-900 Koszalin
Radioterapia i diagnostyka (TK)
1.
2.

3.

MCO Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
MCO Poznań, ul. 28 Czerwca 1958 r. 223/229 Poznań
MCO Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, 75-900 Koszalin
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