ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
PODMIOTU LECZNICZEGO
ESTETIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w SZCZECINIE

Na podstawie § 9 pkt 3 Regulaminu Świadczenia Usług z dnia 01.09.2016 r. Estetic Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wprowadza zmianę § 8 Ochrona
Danych Osobowych, który otrzymuje brzmienie:
§1
1. Estetic jest administratorem danych osobowych zbieranych od Pacjentów („Administrator”).
2. Dane osobowe w Estetic przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, a w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i
technicznych służących ich zabezpieczeniu.
3. Estetic przetwarza dane osobowe Pacjenta przede wszystkim w celu wykonania umowy na Usługi
oraz w celach kontaktowych. Za zgodą wyrażoną przez Pacjenta, Estetic może przetwarzać dane
osobowe w celu wskazanym w treści zgody.
4. Przed zebraniem danych osobowych, jak również przed odebraniem zgody na ich przetwarzanie,
Estetic podaje wszystkie wymagane prawem informacje i wskazuje:
1) swoją tożsamość i dane kontaktowe,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
3) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania, w tym prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Administratora,
4) informacje o odbiorcach danych,
5) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,
6) informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,ich
sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania,
9)
informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia
danych,cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
10) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
11) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej Estetic przedstawia Pacjentowi przed skorzystaniem
z Usługi. Informacje te oraz informacje na temat przetwarzania danych osobowych podawanych
podczas kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza
kontaktowego na stronie internetowej Estetic, dostępne są na stronie www Administratora pod
adresem https://klinikazawodny.pl/klinika/ochrona-danych-osobowych/.
6. Estetic przetwarza dane osobowe jedynie w celach, dla których zostały zebrane.

§2
Aneks wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

