
POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO ”MED-ALL” 

Centrum Medyczne ”MED- ALL” z siedzibą w Krakowie, ul. Budziszyńska 1; 31-619 Kraków, wypełniając 

obowiązki wynikające z 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, przekazuje 

informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje zawarte 

w  Polityce prywatności pomogą Państwu poznać, jakie dane osobowe przetwarza Centrum Medyczne 

”MED-ALL”, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku 

z ochroną danych osobowych. 

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne ”MED- ALL” przy ul. 
Budziszyńskiej 1, 31-619 Kraków. 

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAC Z CENTRUM MEDYCZNYM ”MED-ALL”  

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez: 

1. E- mail: rejestracja@med-all.krakow.pl 

2. Tel: (+48) 12 641-02-21, (+48) 12 641-04-54 

3. Drogą pocztową na adres: ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków 

4. Za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.med-all.krakow.pl 

W Centrum Medycznym ”MED-ALL” jest powołany Inspektor Ochrony Danych  z którym można się 

skontaktować poprzez: 

1. E- mail: daneosobowe@med-all.krakow.pl 

2. Tel: (+48) 12 641-02-21, (+48) 12 641-04-54 

3. Drogą pocztową na adres: ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków 

4. Za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.med-all.krakow.pl 

SKĄD SĄ POZYSKIWANE PAŃSTWA DANE 

1. Jeśli  korzystacie lub zamierzacie Państwo korzystać ze świadczeń leczniczych to Państwa dane 

są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty 

oraz podczas udzielania świadczenia leczniczego. Dane szczegółowe pozyskujemy poprzez 

telefoniczne zgłoszenie lub osobistą rejestrację w naszej placówce. Państwa dane mogą być 

także pozyskiwane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji 

medycznej, jeśli jest to niezbędne do zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

W  ograniczonym zakresie dane są pozyskiwane przez formularz kontaktowy na stronie 

www.med-all.krakow.pl  

2. Jeśli jesteście Państwo kontrahentem to Państwa dane są pozyskiwane bezpośrednio od 

Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji; 

3. Jeśli jesteście Państwo przedstawicielem kontrahenta to Państwa dane są pozyskiwane 

bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwo reprezentujecie. 

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli korzystacie Państwo ze świadczeń medycznych to Państwa dane przetwarzamy w celu: 

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;  
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2. Zarzadzania systemami i usługami opieki zdrowotnej do identyfikacji tożsamości podczas 

rejestracji oraz przed udzieleniem świadczeń leczniczych; 

3. Zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (wystawianie zaświadczeń, 

zwolnień lekarskich; 

4. Profilaktyki zdrowotnej, w szczególności podejmowania działań profilaktycznych 

ograniczających ryzyko związane z koronawirusem COVID-19 polegających na dbałości 

o bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu oraz innych osób przebywających na 

terenie Centrum Medycznego ”MED-ALL”; 

5. Postawienia diagnozy medycznej; 

6. Realizacji praw pacjenta w tym w szczególności prawa do wyznaczania osoby upoważnionej do 

udostępniania jej dokumentacji medycznej lub informowania jej o stanie zdrowia oraz 

udostępniania tej dokumentacji; 

7. Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzenia 

wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku 

badań; 

8. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności 

9. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, 

rejestrującego wizerunek w siedzibie Centrum Medycznego ”MED-ALL”; 

10. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. 

Jeśli jesteście Państwo kontrahentem lub przedstawicielem kontrahenta to Państwa dane osobowe 

przetwarzamy w  celu: 

1. Realizacji zawartej umowy; 

2. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności; 

3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, 

rejestrującego wizerunek w siedzibie Centrum Medycznego ”MED-ALL”; 

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZA CENTRUM MEDYCZNE ”MED-ALL” 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Centrum 

Medyczne ”MED-ALL” może przetwarzać w szczególności następujące dane: 

1. Dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL; 

2. Dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail; 

3. Dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, 

w  tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie 

osób korzystających z udzielnych przez Centrum Medyczne ”MED-ALL” świadczeń leczniczych. 

Korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Medycznym ”MED-ALL” jest dobrowolne. Jako 

podmiot leczniczy jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia 

dokumentacji medycznej, która ujmuje oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi 

osobowymi. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty, a tym samym 

udzielenia świadczenia leczniczego. Dotyczy również danych osobowych przetwarzanych w związku 

z  obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym) i skutkuje, w szczególności, brakiem 

możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy dobrowolnie to adres 

e-mail oraz, z wyłączeniem wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, numer telefonu. Ich niepodanie 

nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia leczniczego, natomiast nie mamy w takiej sytuacji 

możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości 

przesłania wyników badań (brak e-mail w bazie), etc. 



 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli korzystacie Państwo ze świadczeń medycznych to Państwa dane osobowe przetwarzamy na 

podstawie: 

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; 

2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu  prowadzenia 

i przechowywania dokumentacji medycznej; 

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne; 

6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

7. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

Jeśli jesteście Państwo kontrahentem lub przedstawicielem kontrahenta to Państwa dane osobowe 

przetwarzamy na podstawie: 

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; 

2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne 

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 

1. Podmioty lub organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa; 

2. Osoby oraz podmioty upoważnione przez Państwa do uzyskiwaniu informacji o stanie Państwa 

zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji; 

3. Pracownicy i współpracownicy Centrum Medycznego ”MED-ALL” upoważnieni do 

przetwarzania Państwa danych osobowych; 

4. Inne podmioty udzielające świadczeń leczniczych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz 

dostępności świadczeń zdrowotnych; 

5. Podmioty, którym Centrum Medyczne ”MED-ALL” powierzyło przetwarzanie danych 

osobowych, w tym: 

a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w tym szczególności dostawcy usług 

teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe 

i  kurierskie); 



b) dostawcy usług prawnych i doradczych- w przypadku dochodzenia roszczeń związanych 

z  prowadzoną przez Centrum Medyczne ”MED-ALL” działalnością gospodarczą i obrony przed 

roszczeniami; 

c) zleceniodawcy, z którymi Centrum Medyczne ”MED-ALL” zawarło umowy na świadczenie 

usług leczniczych. 

Udostępnienie Państwa danych osobowych powyższym podmiotom odbywa się w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich 

bezpieczeństwem. 

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ 

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.  

CZY DANE SĄ PROFILOWANE 

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane. 

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli 

wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są 

przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów 

dane osobowe są usuwane.  

JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Centrum Medyczne ”MED-ALL” zapewnia prawa: 
 

1. Dostępu do Państwa danych osobowych; 
2. Sprostowania Państwa danych osobowych; 
3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w sytuacji kiedy 

nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych osobowych. Możecie Państwo otrzymać te dane w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Możecie Państwo przesłać te dane innemu podmiotowi lub zażądać, abyśmy my przesłali te 
dane. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, kiedy takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób 
przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne ”MED-ALL”, w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
 
JAKIE JEST BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Centrum Medyczne ”MED-ALL” stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Państwa 

dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, 

ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zostały 

wdrożone  w Centrum Medycznym ”MED-ALL” odpowiednie zabezpieczenia fizyczne personalne, 

organizacyjne, teleinformatyczne i personalne. 

Centrum Medyczne ”MED-ALL” zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki prywatności w sytuacji 

zmian w przepisach prawnych lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno- informatycznych. 

Data aktualizacji 14.05.2021 

 


