
А кем Clinic

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH -  KCM CLINIC S.A. WZGLĘDEM PODMIOTU

DANYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, KCM Clinic S.A. z siedzibą w Jeleniej 
Górze przy ulicy Bankowej 5-7 informuje, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/Pacjenta/Wykonawcy jest KCM Clinic S.A. w Jeleniej 

Górze z siedzibą przy ulicy Bankowej 5-7 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Monikę Mikulicz Pasler, dalej 
jako „KCM Clinic S.A.”.

2) Inspektor Ochrony Danych (1OD) Marcin Wylęgała tel. kontaktowy: 756452222, e-mail: rodo@kcmclinic.pl.
3) dane osobowe Odbiorcy usług/Pacjenta/Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja), b i 

c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KCM Clinic S.A. w tym realizacji 
działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności profilaktyce zdrowotnej, diagnozie 
medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu, zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz innych 
działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, 
zarządzaniu ich udzielaniem, a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/uslug/robót budowlanych, w 
pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 
zakresie i celu określonym w treści zgody, a także dochodzenia roszczeń z tytułu zobowiązań finansowych wobec 
KCM Clinic S.A., ponadto mogą być przetwarzane również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym 
się po obiektach administrowanych przez KCM Clinic S.A., ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić KCM Clinic S.A. na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób 
zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCM Clinic S.A. oraz na stronie 
internetowej - www.kcmclinic.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” plik „Monitoring wizyjny”.

4) prawnie uzasadnionymi interesami KCM Clinic S.A. w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy 
usług/Pacjenta/Wykonawcy jest konieczność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KCM Clinic S.A. w tym 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa

6) dane osobowe Odbiorcy usług/Pacjenta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa w tym przepisów o archiwizacji.

7) Odbiorcy usług/Pacjentowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych.

8) w przypadku procesu rekrutacji, Rekrut ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym 
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 
zgody.

9) Odbiorca usług/Pacjent/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.eov.pl;

10) podanie przez Odbiorcę uslug/Pacjenta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne 
w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KCM Clinic S.A.. Odmowa udostępnienia danych przez 
Odbiorcę uslug/Pacjenta/Wykonawcę spowoduje brak możliwości świadczenia usług przez KCM Clinic S.A. w tym 
świadczenia usług zdrowotnych.

11) dane osobowe Odbiorcy usług/Pacjenta/Wykonawcy mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji przez KCM Clinic S.A., lecz nie będą profilowane.

12) Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych jest zobowiązany, na mocy art. 12 ust. 3 
RODO, bez zbędnej zwłoki (w terminie miesiąca) udzielić informacji o przysługujących jej prawach oraz działaniach 
podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO oraz podania treści tych danych w zwięzłej, 
przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
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