INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
USŁUG HOTELARSKICH, GASTRONOMICZNYCH, KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH, LECZNICZNYCH
ORAZ USŁUGI LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO/REHABILITACJI UZDORWISKOWEJ ZE
SKIEROWANIA NFZ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. Dekom Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk (dalej: DEKOM, Spółka).

W jakim celu i na jakiej podstawie DEKOM będzie przetwarzać dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług hotelarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych
jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy);
b) realizacji skierowania NFZ na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową, poprzez m.
in. przeprowadzenie badań lekarskich, zapewnienie opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
wykonanie zabiegów fizykalnych, zapewnienie posiłków oraz leków – na podstawie art. 9 ust.
2 lit. h) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2018 r. o świadczeniach
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo
rehabilitację uzdrowiskową;
c) realizacji usług związanych z wykonywaniem zabiegów leczniczych lub zabiegów SPA – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
d) realizacji usług rozrywkowych, m. in. wstępu do Aquaparku „Morska Odyseja”, wypożyczalni
rowerów, leżaków i parawanów, rezerwacji kortów tenisowych, sal konferencyjnych, czytelni,
sali zabaw dla dzieci, siłowni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych
jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy).
DEKOM będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. DEKOM będzie udostępniać dane
osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo DEKOM będzie przetwarzać dane?
•
•

w zakresie wskazanym w pkt. a) i d) – przez okres 18 miesięcy od dnia zakończenia pobytu;
w zakresie wskazanym w pkt. b) i c) – przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6
listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan
wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem
Ochrony Danych:
Łukasz Onysyk
adres e-mail: iod@auraco.pl

subaltyk.pl

