
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 RODO1 podajemy następujące informacje:

Administratorem danych osobowych jest WARG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Al. Grunwaldzka
56/202, 80-241 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000739134.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na informowaniu jak
najszerszego kręgu potencjalnych świadczeniobiorców o usługach świadczonych w ramach
systemu opieki zdrowotnej. Przetwarzanie będzie polegać na publikacji danych
w ogólnodostępnym portalu internetowym SwiatPrzychodni.pl, który umożliwia wyszukiwanie
miejsc, w których udzielane są świadczenia medyczne. Przed rozpoczęciem przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, oceniliśmy, że nasz interes jest nadrzędny wobec Pani/Pana
interesów i praw.

Przetwarzanymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, numer PWZ, NIP, adres e-mail, posiadane
specjalizacje oraz miejsca udzielania świadczeń. Ich źródłem są rejestry: RPZ2, CEIDG3 i NFZ.
Dodatkowo dane mogą pochodzić ze stron internetowych (np. przychodni, uniwersytetów),
użytkowników portalu lub udostępnił(a) je Pani/Pan kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem
formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia skutecznego
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy, że nie
wolno nam przetwarzać danych osobowych, o ile nie istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby. Oznacza to,
że w przypadku przedstawienia swojej szczególnej sytuacji, ponownie ocenimy, czy przetwarzanie
przez nas Pani/Pana danych osobowych jest legalne.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowo informujemy, że w procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

3 https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
2 https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPZ/Search?institutionType=L

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


