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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

po dniu 25 maja 2018 roku 

Szanowni Pacjenci, 

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż udostępniacie nam Państwo swoje 

dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach i zgodnie z wiążącą umową, którą zawieracie Państwo z najemcami naszych gabinetów – 

praktykami lekarskimi/rehabilitacyjnymi. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 

roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych1 (dalej również: 

Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady 

przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa 

poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą 

miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku. 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje: 

Michał Malinowski Specjalistyczne Praktyki Lekarskie 03-134 Warszawa ul. Książkowa 10/1U a także 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie/rehabilitacyjne z których usług korzystacie Państwo w 

naszej Placówce (Lista w Załączniku nr 1). 

W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane 

osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany 

zawartej z Państwem umowy, w szczególności w celu rejestracji pacjentów i świadczenia usług 

medycznych przez, wynajmujące w naszej Placówce gabinety, specjalistyczne praktyki 

lekarskie/rehabilitacyjne. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu 

wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. 

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także 

przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości 

usług. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu. Dane osobowe 

przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, 

a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we 

własnym imieniu. Należą do nich indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie/rehabilitacyjne 

wynajmujące gabinety i prowadzące działalność w naszej Placówce (Lista w Załączniku nr 1).  

Obecnie Specjalistyczne Praktyki Lekarskie nie przetwarzają Państwa danych osobowych w procesach 

automatycznego podejmowania decyzji, ani nie planują takiego przetwarzania w przyszłości. 

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze 

względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia 

lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one 

przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas określony polskim 

prawem przechowywania dokumentacji medycznej. niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. W 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na 



przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa 

zgody, tj. do czasu jej odwołania (nie wcześniej niż wyznaczony obowiązek prawny przechowywania 

dokumentacji medycznej).  

Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych osobowych po 

dniu 25 maja 2018 roku: 

1.sprostowanie (poprawienie danych); 

2.usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest 

wyłączone; 

3.ograniczenia przetwarzania danych; 

4.dostęp do informacji o danych oraz samych danych; 

5.przenoszenia danych do innego administratora; 

6.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych w sytuacjach gdy prawo to nie 

jest wyłączone. 

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: pisemnie na adres siedziby dostawcy usług: ul. 

Książkowa 10/1U, 03-134 Warszawa, 2) osobiście w siedzibie dostawcy usług lub mailowo na adres: 

ido@spl.waw.pl 

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie 

dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich 

wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach 

wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie dostawcy usług, mailowo pod 

adresem: ido@spl.waw.pl 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: 

Michał Malinowski Specjalistyczne Praktyki Lekarskie 03-134 Warszawa ul. Książkowa 10/1U 

tel. 506465808 223004907 

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z 

prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Z poważaniem 

Zespół Specjalistycznych Praktyk Lekarskich 

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
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Załącznik nr 1 
 
Lista indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, rehabilitacyjnych i 
psychologicznych wynajmujących gabinety i prowadzących działalność w Placówce 
Specjalistyczne Praktyki Lekarskie 03-134 Warszawa ul. Książkowa 10/1U 
 
 
Aleksandra Kindracka Specjalistyczna Praktyka Lekarska*, 
Iwona Jakubowska Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska, 
Anna Bielec Indywidualna Praktyka Lekarska, 
Jolanta Pogorzelska-Rodak Praktyka Lekarska, 
Sławomir Gołębiewski MEDCOR Praktyka Lekarska, 
Anna Malinowska Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska VOXMED Karol Myszel, 
NZOZ Rehabilitacja H.H. Nowogrodzcy, 
Justyna Dąbrowska Praktyka Lekarska, 
Anna Kwiatkowska-Orszulak Instytut Małego Człowieka, 
Synevo Sp. z o.o. 
Synlab Polska Sp. z o.o. 
 
--- 
*ZnanyLekarz Sp. z o.o.. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa Polska. NIP: 7010224868. KRS: 
0000347997 (w przypadku zapisów u doktorów stosujących internetowy kalendarz zapisów za 
pośrednictwem firmy Znanylekarz Sp. z o.o.) 
 
 
 

 


