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Zielona Góra, dnia 25.05.2018 r. 

           Marek Cieślak VERUS BIS 

65-536 Zielona Góra ul. St. Wyszyńskiego 99 

      tel. 68 452 04 10, fax 68 455 36 20 

   NIP 9251532294, REGON 970602937 

 

 

Klauzula informacyjnej, dla osoby, której dane dotyczą 

 

Jako Administrator Danych: Marek Cieślak VERUS BIS Zielona Góra z siedzibą przy                         

ul. St. Wyszyńskiego 99 informuje, że Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Małgorzata Imos  tel. 669-080-402  

e-mail verus22@wp.pl 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania świadczeń zdrowotnych w zbiorach 

danych Marek Cieślak VERUS BIS  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. St. Wyszyńskiego 99, na 

podstawie Państwa dobrowolnej zgody. 

 

W każdej chwili możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: nie podanie ich uniemożliwi 

udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, Państwa dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:  

a) pracownia radiologiczna, 

b) laboratorium diagnostyczne, 

c) pracownia protetyczna, 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: wg działania ustawy o prawach pacjenta. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji 

międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,       

w tym profilowania. 

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie  

o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy verus22@wp.pl 

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.  


