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INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest 

Prywatna Przychodnia Lekarska 
Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański sp.j. 

z siedzibą w 41-403 Chełmie Śląskim przy ul.Imielińskiej 189. 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w
związku z realizacją regulaminowych świadczeń zdrowotnych oraz procesem rekrutacji i zatrudnienia
  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : w chwili obecnej trwa rekrutacja (wskazujemy 
adres e-mail za pośrednictwem, którego można podjąć kontakt z inspektorem o ile został on powołany) 

2. Przedstawicielem Administratora jest    Henryk Domański  e-mail.: nzozppl@gmail.com 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji regulaminowych zadań podmiotu medycznego, rekrutacji i 

zatrudnienia. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących regulacji prawnych 

obowiązujących w ochronie zdrowia, dla zasad rekrutacji i zatrudniania, w innych przypadkach po 
zakończeniu współpracy będą  przechowywane przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń.  

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez 
okres umożliwiający dochodzenie roszczeń. 

6. Podanie danych jest  
o w zakresie świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym
o w zakresie rekrutacji jest dobrowolne
o w zakresie zatrudnienia jest wymogiem ustawowym

W przypadku odmowy podania danych wymaganych ustawowo dla realizacji świadczeń zdrowotnych,    
zatrudnienia nie będzie można realizować oczekiwanych świadczeń. 

7. Twoje dane osobowe mogą być powierzane innym podmiotom, które w ramach umów zabezpieczają 
prawidłowe realizowanie regulaminowych zadań leczniczych oraz  rekrutacji i zatrudnienia. Wykaz 
podmiotów stanowi załącznik nr 1.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również
sprostować,  żądać  ich  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania.  Możesz  także  skorzystać  z
uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa
do przenoszenia  danych do innego administratora danych.  W przypadku wyrażenia  dobrowolnej  zgody,
przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.
Informujemy także, że przysługuje  Ci prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
o W zakresie ochrony zdrowia : Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemie 

informatycznym z wykorzystaniem profilowania. Proces ten polegał będzie na prowadzeniu 
procesu leczniczego oraz prowadzeniu działań profilaktycznych.

o W zakresie rekrutacji i zatrudnienia :Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy udziale 
działających w naszym imieniu firm koniecznych dla realizacji obowiązków pracodawcy. Proces ten
polegał będzie na powierzeniu danych za pośrednictwem podwykonawców do instytucji 
nadrzędnych ( US; ZUS; KRUS itp.)

10. Administrator  zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. 
Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku  z korzystaniem z poczty elektronicznej  
(RODO – art. 46, 47, 49 ) Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej  są 
zabezpieczone i kierowane na uzgodnione adresy.  

http://www.nzozppl.pl/
mailto:nzozppl@gmail.com


PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
CHEŁM ŚLĄSKI   ul.Imielińska 189

Tel. 32 / 22 55 879   e-mail: nzozppl@gmail.com  www.nzozppl.pl 

Załącznik nr 1.

Wykaz podmiotów gospodarczych współpracujących na podstawie zawartych umów lub zleceń, a będących
podwykonawcami  usług  medycznych;  świadczących  usługi  wsparcia  informatycznego,  technicznego;
świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i medycyny pracy; podmioty świadczące
usługi prawno-finansowe i pełniące nadzór nad jakością świadczonych usług;  oraz nadrzędnie instytucje
państwowe.

1. W zakresie ochrony zdrowia :  powierzono dane osobowe i dane wrażliwe pacjentów w celu 
prowadzenia opieki medycznej
1. Fizjo-Kam K. Babiuch -Wesecka Chełmek
2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska M.Paluch Imielin
3. Indywidualna Praktyka Lekarska  M.Strzelczyk-Borg  Siemianowice Śląskie
4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska  A.Zacher-Gwiazda Katowice
5. Specjalistyczna Praktyka Lekarska A.Kobielski Imielin
6. Specjalistyczna Praktyka Lekarska P.Piekorz Imielin 
7. Specjalistyczna Praktyka Lekarska M.Makowiec Mysłowice
8. Specjalistyczna Praktyka Lekarska B.Gierek Katowice
9. Specjalistyczna Praktyka Lekarska J.Mazurkiewicz-Kucio Jaworzno
10. Specjalistyczna Praktyka Lekarska B.Miziołek Libiąż  
11. Specjalistyczna Praktyka Lekarska L.Pszenniak Ryło  Tychy
12. Diagnostyka SA Oddział Katowice 
13. PPSK ŚUM GCM im. L. Gieca Katowice
14. PPSK ŚUM im. A. Mielęckiego Katowice
15. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej  Lędziny
16. Specjalistyczna Praktyka Lekarska J.Pająk  Będzin
17. Centrum Cytologii i Patomorfologii  Sosnowiec 
18. FUK EuroSystem      Bobrowniki
19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tychy
20. Śląski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Katowice
21. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

2. W zakresie ochrony zdrowia : powierzono dane osobowe i dane wrażliwe współpracującym 
podmiotom wsparcia technicznego i informatycznego
1. Kamsoft SA Katowice
2. FHU JuraMed  Olkusz
3. ProfiMedical Katowice
4. MDS Warszawa

3. W zakresie obowiązków związanych z zatrudnieniem : powierzono dane osobowe zatrudnionych 
osób na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów cywilnoprawnych i innych
1. BHP HAJG sc       Imielin
2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Helena Nowak Tychy
3. FUK EuroSystem      Bobrowniki
4. BR Porowski Consulting Oświęcim
5. Kamsoft SA Katowice
6. Biosys Kraków
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