Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych
"TEEN CHALANGE", Broczyna 11, 77-203 Dretyń
w tym komórki organizacyjne:
- Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
(Broczyna 11, 77-203 Dretyń)
- Oddział leczenia uzależnień (Łękinia 17, 77-220 Koczała)
- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
(Ul. Generała Maczka 10, 77-200 Miastko)
- Hostel postrehabilitacyjny (Ul. Generała Maczka 10, 77-200 Miastko)
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych można
kontaktować się pod adresem email iod@epomerania.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej - na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
b) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności
leczniczej;
c) profilaktyki zdrowotnej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15
kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ;
d) weryfikacji danych podczas umawiania wizyty, w placówkach Teen Challenge - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10
ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
e) kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania
bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
f) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówek Teen Challenge – na
podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, a ponadto firmy
zewnętrzne świadczące nam usługi lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do właściwej realizacji świadczeń
medycznych przez Chrześcijański Ośrodek Dla Osób uzależnionych „Teen Challenge”. W przypadku
niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń medycznych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Nie posiadamy również systemu zautomatyzowanego podejmowanie decyzji.
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