INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MEGREZ SP. Z O.O.
W SPRAWACH Z ZAKRESU SKARG I WNIOSKÓW
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy.
Dane kontaktowe administratora.
Megrez Sp. z o.o.,
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy,
tel.: +48 32 32 55 171, 32 32 55 280,
fax: 32 32 55 284,
e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl,
www.szpitalmegrez.pl.
Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem MEGREZ Sp.
z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy lub iodo@szpitalmegrez.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków ustawowych, w
związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO1, w związku z zapisami
ustaw:
1. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
2. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
3. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
4. z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
5. z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Ponadto Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit f) RODO1 polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zadań
wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz obrony roszczeń.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania
danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać
Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.
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Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną
sytuację, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Megrez Sp. z o.o.;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w
jakim zakresie chce skorzystać.
Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa
powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie
podania. Niepodanie przez Państwa danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu
administracyjnym.
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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 (RODO).
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