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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: rodo@badania.pl.  

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?   

a) wyrażona zgoda (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO) w związku z zamówieniem Usługi, o której 
mowa w Regulaminie Platformy Badania.pl dla Pacjentów oraz w związku z 
oferowaniem usług. 

b) wykonanie Umowy lub podjęcie działań przed zawarciem Umowy z Pacjentem (art. 6 
pkt. 1 lit. b RODO) w związku z zawarciem Umowy na odległość na wykonanie Usługi, 
o której mowa w Regulaminie Platformy Badania.pl dla Pacjentów 

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (art. 6 pkt. 1 lit. c 
RODO), oraz w związku z przetwarzaniem danych dla celów związanych z 
profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawie zdrowia Pacjentów 
(art. 9 ust. 2 lit h RODO).  

d) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit 
f RODO) w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Od kogo uzyskujemy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pacjentów oraz od Lekarzy zlecających badania. 

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.   

Dostęp do Państwa danych osobowych uzyskiwać będą również Lekarze, którzy zlecili 
wykonanie badań. 



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?  

Państwa dane osobowe moga być przechowywane przez okres 20 lat w przypadku 
dokumentacji medycznej np. wyników badań, w przypadku zleceń na badania okres 
przechowywania wynosi 5 lat. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez 
podmioty, w których udzielono świadczeń zdrowotnych, w tym w rejestrach medycznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dane związane z zakupem usług moga być przechowywane przez okres 6 lat przez 
Administratora Danych. 

Pozostałe dane są przechowywane do czasu, kiedy nie będa już przydatne lub do odwołania 
zgody na ich przetwarzanie. 

Okres przechowywania danych osobowych może zostac wydłużony w przypadkach 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?  

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać 
ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych Osobowych w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa sie na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.    

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę 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.   

Czy podanie danych jest obowiązkowe?  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia 
umowy i zamówienia Usłiugi. W zakresie dotyczącym udzielenia świadczeń medycznych dane 
osobowe są niezbędne do celów związnych z prowadzeniem dokumentacji medycznej na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych do celów związanych z 
oferowaniem usług jest dobrowolne i nie wyklucza możliwości skorzystania z Usługi, o której 
mowa w Regulaminie  Platformy Badania.pl dla Pacjentów. 

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.  



Jak wykorzystujemy Cookies? 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z 
witryny https://badania.pl oznacza, że pliki cookies będą instalowane na Państwa urządzeniu. 
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, 
korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa niniejszej polityki Prywatności 
z wykorzystaniem cookies na zasadach w niej określonych.  
Wykorzystujemy pliki cookies by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach 
statystycznych.  

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia np. komputera, 
które nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Platforma Badania.pl może wykorzystywać dwa rodzaje plików cookies:  

- wydajnościowe, które zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez 
użytkowników; 

- funkcjonalne, które zapisują ustawienia użytkownika na witrynie; 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies linkedin.com, których dokładny sposób 
działania znajduje się w polityce cookies Linkedin, dostępnej pod adresem 
https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

W celu wyłączenia plików cookies na swoim urządzeniu należy zmienić ustawienia w 
przeglądarce internetowej. 
 
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych 
wyszukiwarkach: 
Google Chrome 
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > 
Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Internet Explorer 
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Mozilla Firefox 
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Opera 
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Safari 
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 
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