
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego 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, informuję Panią/Pana, że: 

 

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Kwarecka, Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna Kwarecka, ul. Hery 64 01/497 Warszawa;  

● W przypadku wykonywania zabiegów o charakterze leczniczym – podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych (w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz opracowywanie) jest art. 9 ust. 2 

lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej 

oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest 

niezbędne do celów zdrowotnych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości realizacji tychże zabiegów; 

● W przypadku wykonywania zabiegów o charakterze kosmetycznym – podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych (w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz opracowywanie) 

jest Pani/Pana zgoda wyrażona na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej 

realizacji  celu, jakim jest wykonanie zabiegu; 

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

● Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby której dane są przetwarzane) ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa; 

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu; 

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym; 

● Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  


