
  

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 
  DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze 

(KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607) 

 

Klauzula dla pacjenta biorącego udział w eksperymencie medycznym 
pt. ”Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze” 

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

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-

Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, 

NIP:6482761515, Regon:242742607. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa W sprawie udzielania 

informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-

mail: gabriel.kolasa@kancelariaabi.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w projekcie badawczym 

oraz w celu jego prowadzenia przez Kardio – Med Silesia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 

ust. 2 lit. h RODO RODO tj.  na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz do celów 

profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy 

medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub 

zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się archiwizacją dokumentów, 

dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, Ministerstwu Zdrowia, 

Okręgowej Izbie Lekarskiej, Sponsorom, oraz producentom oprogramowania służącego do 

monitorowania Państwa stanu zdrowia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa m.in. dot. 

prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych stanowi obowiązek ustawowy i jest niezbędne do 

wzięcia udziału w projekcie badawczym.   

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje. 

 


