KLAUZULA INFORMACYJNA PUNKTU POBRAŃ START PARKING OKĘCIE
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma Live-Med Michał Zabłocki z
siedzibą przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 35, 02-495 Warszawa, NIP: 7181945296, REGON:
200221090, telefon: 509114004, e-mail: biuro@livemed.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez nas usług na Pani/Pana
rzecz. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usług.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) pracowników/współpracowników Live-Med Michał Zabłocki upoważnionych do ich
przetwarzania na polecenie Live-Med Michał Zabłocki;
b) podmioty, którym Live-Med Michał Zabłocki powierzył przetwarzanie danych osobowych,
w tym:
•
•
•

podwykonawcom, z którymi Live-Med Michał Zabłocki zawarł umowy na świadczenie
usług medycznych (laboratorium diagnostyczne);
podwykonawcy, z którym Live-Med Michał Zabłocki zawarł umowę na świadczenie usług
księgowo-rachunkowych;
dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Live-Med
Michał Zabłocki roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

c) w przypadku konieczności zwolnienia z kwarantanny (wynik ujemny testu antygenowego)
lub w przypadku konieczności założenia na pacjenta izolacji (wynik dodatni), Państwa dane
zostaną wprowadzone do serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,
poprzez stronę gabinet.gov.pl.
5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu,
maksymalnie 20 lat.
7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia, (jeżeli nie narusza to przepisów krajowych oraz UE),
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez
e-mail: biuro@livemed.com.pl lub pod telefonem: 50911400.

