
REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNEJ CHMIELNA EXPRESS 

• Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych 
osobowych oraz umożliwia osobie, której dane dotyczą, uzyskanie kopii tych 
danych, a także dostęp do nich w okresie ich przechowywania. 

• W ramach świadczenia powyższej usługi dane osobowe zebrane za pomocą 
terminarza internetowego są krótkotrwale przechowywane w nim do 
momentu automatycznego odczytania ich przez oprogramowanie do 
zarządzania kliniką Administratora, a w przypadku ich nieodczytania - 
maksymalnie do chwili dezaktualizacji terminu wizyty lekarskiej 
zarezerwowanej za pomocą tego terminarza 

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym 
momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie jej danych 
osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ustaje możliwość 
korzystania z udostępnianego przez Administratora terminarza 
internetowego. 

• Prawem osoby, której dane dotyczą, jest prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w sprawach kontroli zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami prawa, którym aktualnie jest Generalny Inspektor 
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

• Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, wynikającym z 
zawartej umowy o świadczenie usługi udostępniania terminarza 
internetowego, i jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z 
terminarza. 

• Administrator powierzył spółce Infotel Software sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu (ul. Rybacka 7, 53-656 Wrocław) przetwarzanie danych 
osobowych w ramach terminarza internetowego do chwili ich przekazania z 



terminarza i zapisania w oprogramowaniu do zarządzania kliniką 
Administratora. Spółka ta ma prawo powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych innemu podmiotowi, któremu przekaże na przechowanie serwer 
zawierający terminarz internetowy z tymi danymi w ramach zabezpieczenia 
tego serwera – powierzenie przetwarzania danych obejmie wówczas 
gromadzenie i przechowanie danych osobowych niezbędne do świadczenia 
usługi przechowania serwera w ramach zabezpieczenia go. 

• Podmiotem przetwarzającym dane osobowe po ich przekazaniu z 
terminarza internetowego i zapisaniu w oprogramowaniu do zarządzania 
kliniką Administratora. 

 


