
PULS MEDIC Sp. z o.o. 
                              80- 809 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 23 

                                   tel. 58 303 43 30 e-mail: biuro@pulsmedic.pl 

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A    

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULS – MEDIC Sp. z o.o. z siedzibą  

w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 23 wpisana do rejestru KRS 0000088676  Regon 192486670  

NIP 583 27 40 081. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych (IOD): Jolanta Siezieniewska,                              

kontakt tel. 506 370 184 lub e-mail: j.siezieniewska@pulsmedic.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na zasadach art. 9 ust. 2 lit. h RODO, zgodnie z  którym 

dozwolone jest przetwarzanie,  które jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy 

medycznej, udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej  oraz ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podst. art. 9 ust. 

2 lit. i;  a także na potrzeby weryfikacji danych podczas kontaktu telefonicznego lub 

teleinformatycznego.   

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione pracownikom upoważnianym przez 

Administratora,  podmiotom leczniczym w celu zachowania ciągłości leczenia, innym podmiotom 

zgodnie z obowiązującym prawem, a także podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę 

powierzenia jak również upoważnionym przez Panią /Pana osobom. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych: sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcie 

zgody  w dowolnym momencie. 

6. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta) 

dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane  

w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane 

dopiero po upływie tego okresu.  

7. Ma  Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli przetwarzanie danych narusza 

przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.   

W tym przypadku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PULS-MEDIC, o którym mowa  

w pkt. 2.  

 
 

Szanowny Pacjencie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) 
uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane są przetwarzane w Gabinecie Niepublicznego 
Zakładu Opieki Środowiskowo-Rodzinnego „PULS_MEDIC” na zasadach opisanych w tym 
rozporządzeniu (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). 
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