Polityka Prywatności
Poradnia KONWALIOWA
Administratorem
Twoich
danych/danych
Twojego dziecka
jest:

Administratorem Twoich danych/danych Twojego dziecka jest Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej KONWALIWA Dariusz Przycki oraz Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagoiczna KONWALIOWA Dariusz Przycki z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kowalczyka 1 A (dalej jako „Poradnia
Konwaliowa”).

Skąd pozyskiwane
są Twoje
dane/dane
Twojego dziecka:

Dane podajesz sam podczas rejestracji na wizytę lub składając wniosek o
przyjęcie dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.

Czy podanie
danych jest
dobrowolne:

Korzystanie z usług Poradni Konwaliowa jest w pełni dobrowolne. Jako
podmiot leczniczy oraz jako poradnia psychologiczna w nadzorze
Kuratorium Oświaty jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w
sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości
pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku
brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty. Ze
względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, brak ich podania
może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury.

Zakres
przetwarzania
Twoich
danych/danych
Twojego dziecka:

Do realizacji usług w Poradni Konwaliowa potrzebujemy Twoich
danych/danych Twojego dziecka: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data
urodzenia (w przypadku osób bez nr PESEL), adres zamieszkania, numer
telefonu. W uzasadnionych przypadkach (np. zgłoszenie do wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka) także adres zameldowania. Warto podać
również adres e-mail.

Cel przetwarzania
Twoich danych /
danych Twojego
dziecka:

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej;
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji terapeutycznej;
• odbieranie i przechowywanie oświadczeń,w których upoważniasz inne
osoby do dostępu do dokumentacji oraz udzielania im informacji o stanie
zdrowia;
• kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia wizyty,
odwołania wizyty, zmiany terminu wizyty, możliwości odebrania dokumentu
np. opinii specjalistycznej;
• potwierdzenie tożsamości przy zapisie na wizytę;
• wystawianie faktur za wykonane usługi;
• zgłaszanie dzieci do programu wczesnego wspomagania rozwoju.

Twoje prawa:

Poradnia Konwaliowa informuje, że mają Państwo następujące prawa:
• prawie do żądania od Poradni Konwaliowa dostępu do danych
osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą
elektroniczną na adres: konwaliowa@konwaliowa.pl lub osobiście poprzez
Jak wycofać zgodę podpisanie formularza w recepcji Poradni Konwaliowa; wycofanie zgody
na przetwarzanie
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
danych:
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; które to prawa mogą
Państwo zrealizować poprzez wysłanie wniosku na wyżej wskazane dane
kontaktowe.
Informacja o
udostępnianiu
danych poza Unię
Europejską:

Twoje dane/dane Twojego dziecka nie są przekazywane poza teren Unii
Europejskiej.
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