
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 ) (dalej Rozporządzenie 2016/679) informujemy iż od dnia 

25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez „REHA-

FORMĘ”. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  Habdas Piotr Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej 
„Reha-Forma” („REHA-FORMA”), z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Karbowa 26,  43-300, NIP 9372374693, Regon 
241334154. 

2. „REHA-FORMA” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail : 
iod@reha-forma.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych – rehabilitacyjnych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) a w zakresie w jakim 
podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia 2016/679), 

b) w celu  wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia 2016/679), 

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na „REHA-FORMA” na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (np. wystawianie faktur, cele księgowe), w tym przepisów podatkowych, 
bilansowych – podstawą prawną przetwarzania jest  art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia 2016/679), 

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „REHA-FORMA” polegającego na ewentualnym ustaleniu lub 
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, ochronie mienia, rozpatrywania reklamacji - podstawą 
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „REHA-FORMA” (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 
2016/679). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:  

a) podmiotom świadczącym na rzecz „REHA-FORMA” usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem 
umowy, takie jak np. dochodzenie należności, usługi prawne 

b) dostawcom systemów informatycznych  i usług IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

c) operatorom pocztowym i kurierom, 

d) bankom w zakresie realizacji płatności, 

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych 
fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania 
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez „REHA-FORMA”. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw 
Pacjenta,  przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, przepisami bilansowymi, przepisami podatkowymi. 

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych „REHA-FORMA” prosi o wycofanie 
zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych 
osobowych, w tym o profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w 
państwach trzecich. 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „REHA-FORMA” w celu   świadczenia usług rehabilitacyjnych - na 
podstawie art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
ma prawny obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w 
rozdziale 7 oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartą w tej 
dokumentacji,  brak podania danych osobowych będzie skutkowało możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, 
chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.  

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „REHA-FORMA” w celu  zawarcia umowy z wyjątkiem danych 
osobowych, oznaczonych jako  fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez „REHA-FORMĘ” jest brak możliwości zawarcia umowy. 

 


