INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Badania.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Kordeckiego 58, 60-144 Poznań, NIP: 7792516331, REGON:386315960, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS:
0000846494 (dalej: „my”). Jako administrator, dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były
bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować: listownie na
nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” a także za pośrednictwem e-mail: biuro@badania.pl oraz
telefonu +48 790 732 200.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
a) wyrażona zgoda (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO);
b) cel niezbędny do wykonania umowy z nami, której stroną są Pacjenci oraz podjęcia działań na
żądanie Pacjenta, którego dane dotyczą, przed jej zawarciem (art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
c) fakt, iż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (art.
6 pkt. 1 lit. c RODO), oraz jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Lekarzy oraz
Pacjentów (art. 6 pkt. 1 lit. d RODO).
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym
imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. m.in. biurom rachunkowym,
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, laboratoriom badawczym, podmiotom
wykonującym działalność leczniczą. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony
wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą
wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas
wskazane.
Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (państwa mającego siedzibą
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)* lub organizacji międzynarodowej.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres związany z terminem
przedawnienia wszelkich naszych roszczeń oraz roszczeń względem nas.
Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać
sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych a także ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodą na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo
cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia
umowy.
Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

