Polityka prywatno ci
Kluczowe poj cia
Praktyka Lekarska Piotr Chomicki-Bindas z siedzib pod adresem: ul. Zamoyskiego 41, 30-519 Kraków,
numer rejestru 000000064511 - L-57, REGON: 141025781, NIP: 6791146699.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub mo liwej
do zidentyfikowania poprzez jeden b
kilka szczególnych czynników okre laj cych fizyczn ,
fizjologiczn , genetyczn , psychiczn , ekonomiczn , kulturow lub spo eczn to samo , w tym IP
urz dzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za po rednictwem
plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatno ci.
RODO – Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas pod adresem:
www.chomicki-bindas.pl.
ytkownik – ka da osoba fizyczna odwiedzaj ca Serwis.
Przetwarzanie danych w zwi zku z korzystaniem z Serwisu
W zwi zku z korzystaniem przez U ytkownika z Serwisu –Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindas – jako
administrator danych – zbiera dane w zakresie niezb dnym do wiadczenia us ug dost pnych w Serwisie,
a tak e informacje o aktywno ci U ytkownika w Serwisie. Polityka opisuje szczegó owe zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez U ytkownika.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych – korzystanie z Serwisu
Dane osobowe osób korzystaj cych z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje
gromadzone za po rednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane s przez
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindas:
1. w celu wiadczenia us ug drog elektroniczn w zakresie udost pniana U ytkownikom tre ci
gromadzonych w Serwisie – wówczas podstaw prawn przetwarzania jest niezb dno
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstaw prawn przetwarzania jest uzasadniony
interes Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj cy na prowadzeniu
analiz aktywno ci U ytkowników, a tak e ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalno ci i wiadczonych us ug;
3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze lub obrony przed nimi (np. je li U ytkownik
w ramach korzystania z Serwisu dopu ci si dzia bezprawnych) – podstaw prawn przetwarzania

jest uzasadniony interes Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj cy
na ochronie jej praw.
Aktywno U ytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, s rejestrowane w logach systemowych
(specjalnym programie komputerowym s
cym do przechowywania chronologicznego zapisu
zawieraj cego informacj o zdarzeniach i dzia aniach dotycz cych systemu informatycznego s
cego
do wiadczenia us ug przez Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas). Zebrane w logach informacje
przetwarzane s przede wszystkim w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia
bezpiecze stwa systemu informatycznego oraz zarz dzania tym systemem, a tak e w celach
analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstaw prawn przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych – formularz kontaktowy
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindaszapewnia mo liwo skontaktowania si przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza kontaktowego dost pnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga
podania danych osobowych niezb dnych do skontaktowania si z U ytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. U ytkownik mo e poda tak e inne dane w celu u atwienia kontaktu lub
obs ugi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowi zkowe jest wymagane w celu przyj cia
i obs ugi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem mo liwo ci obs ugi. Podanie pozosta ych danych
jest dobrowolne.
Dane osobowe s w takim wypadku przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obs ugi jego
zapytania przes anego przez udost pniony formularz – podstaw prawn przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas, polegaj cy na udzieleniu odpowiedzi
i obs udze zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies to ma e pliki tekstowe instalowane na urz dzeniu U ytkownika przegl daj cego Serwis.
Cookies zbieraj informacje u atwiaj ce korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
zapami tywanie odwiedzin U ytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynno ci.
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindaswykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu
atwienia korzystania z Serwisu (dostarczania U ytkownikowi us ug wiadczonych drog elektroniczn
poprzez Serwis) oraz poprawy jako ci tych us ug. W zwi zku z tym Praktyka LekarskaPiotr ChomickiBindaskorzysta z plików cookies, przechowuj c informacje lub uzyskuj c dost p do informacji ju
przechowywanych w telekomunikacyjnym urz dzeniu ko cowym U ytkownika (komputer, telefon, tablet
itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmuj :
1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez U ytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
(ang. userinputcookies);
2. pliki cookies s
ce do zapewnienia bezpiecze stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu
w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies);
3. trwa e pliki cookies s
ce do personalizacji interfejsu U ytkownika na czas trwania sesji lub nieco
ej (ang. userinterfacecustomizationcookies).

Serwis korzysta równie z zewn trznych plików cookies s
ce do analizy skuteczno ci informacji
marketingowej Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindaszamieszczanej np. w wynikach wyszukiwania
Google oraz pliki cookies s
cego do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,
w tym cookies Google Analytics (s to pliki wykorzystywane przez spó Google w celu analizy sposobu
korzystania z Serwisu przez U ytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotycz cych funkcjonowania
Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji U ytkownika ani nie czy tych
informacji w celu umo liwienia identyfikacji. Szczegó owe informacje o zakresie i zasadach zbierania
danych w zwi zku z t us ug mo na znale na:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Zapisywanie na urz dzeniu U ytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dost pu wymaga zgody
ytkownika (nie dotyczy to jednak plików cookies niezb dnych do wykonania danych przez
ytkownika us ug wiadczonych drog elektroniczn – w takim wypadku zgoda nie jest wymagana).
Zgoda ta mo e by w ka dym momencie wycofana przez U ytkownika.
ytkownik mo e udzieli zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomoc ustawie
przegl darki internetowej, z której korzysta. U ytkownik mo e równie za pomoc ustawie swojej
przegl darki internetowej okre li warunki przechowywania lub uzyskania dost pu do plików cookies
i podobnych technologii, w tym mo e równie ca kowicie zablokowa pliki cookies pochodz ce z Serwisu.
W razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe” Serwis mo e jednak – ze wzgl dów technicznych – nie
funkcjonowa w pe ni prawid owo.
Zakres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas zale y od rodzaju us ugi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane s – w zale no ci od podstawy przetwarzania – przez
czas wiadczenia us ugi, do czasu wycofania wyra onej zgody, b
– w przypadkach, gdy podstaw
prawn przetwarzania danych jest uzasadniony interes Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas – przez
czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Praktyki lub do czasu zg oszenia skutecznego sprzeciwu
wzgl dem przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych mo e by przed ony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb dne
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim b
wymaga tego przepisy prawa. Po up ywie okresu przetwarzania
dane s nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Zakres przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze wiadcze zdrowotnych
1. W razie korzystania ze wiadcze zdrowotnych oferowanych przez Praktyk Lekarsk Piotr ChomickiBindas, Pani/Pana dane osobowe zwi zane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych przetwarzane
:
a. na podstawie art. 23 i nast pne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu wiadcze
zdrowotnych,

2. odbiorc Pani/Pana danych osobowych mog by osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw
szczególnych,
3. w przypadku udzielania wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
:
a. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, a w przypadkach, o których mowa
w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnie do uzyskania wiadcze opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych, a tak e w celach rozliczenia tych wiadcze z
Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansuj cym te wiadczenia,
4. w przypadku, o którym mowa w pkt 3, odbiorc Pani/Pana danych osobowych b dzie Narodowy
Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansuj cy wiadczenia opieki zdrowotnej,
5. Pani/Pana dane osobowe nie b
przekazywane do pa stwa trzeciego/organizacji
mi dzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe b
przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw
szczególnych.
Uprawnienia U ytkownika
ytkownikowi, którego dane osobowe s przetwarzane przez Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas,
przys uguje prawo: dost pu do tre ci swoich danych oraz dania ich sprostowania, usuni cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgl dem
przetwarzania danych (je li przetwarzanie odbywa si na podstawie uzasadnionego interesu –
np. w zwi zku z realizacj celów analitycznych i statystycznych), a tak e prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmuj cego si ochron danych osobowych (w Polsce – Prezes Urz du Ochrony
Danych Osobowych). Powy sze prawa s realizowane zgodnie z przepisami RODO.
W zakresie, w jakim dane U ytkownika przetwarzane s na podstawie zgody, mo na j wycofa
w dowolnym momencie, kontaktuj c si z Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas. Wycofanie zgody nie
wp ywa na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofni ciem.
Odbiorcy danych
W zwi zku z realizacj us ug dane osobowe U ytkowników zwi zane z korzystaniem z serwisu
internetowego Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindasb
ujawniane zewn trznym podmiotom,
w tym w szczególno ci dostawcom odpowiedzialnym za obs ug systemów informatycznych, dostawcom
us ug IT (np. hosting) podmiotom takim jak banki i operatorzy p atno ci, podmioty wiadcz ce us ugi
ksi gowe oraz podmiotom powi zanym z Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindas.
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindasmo e równie ujawni wybrane informacji dotycz cych
ytkownika w ciwym organom b
osobom trzecim, które zg osz
danie udzielenia takich

informacji, opieraj c si na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowi zuj cego
prawa.
Przekazywanie danych poza EOG
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ró ni si od tego
zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindas
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko w niezb dnym zakresie, z zapewnieniem odpowiedniego
stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO. Do obs ugi niektórych procesów w ramach Serwisu
i w ramach prowadzonej dzia alno ci Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindaswykorzystuje us ugi IT
wiadczone przez podmioty zlokalizowane w USA (np. Google). W zwi zku z tym dane osobowe mog
by w niezb dnym zakresie przekazywane do pa stwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Przekazanie danych nast puje w ramach tzw. Tarczy Prywatno ci (ang. PrivacyShield).
Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatno ci USA zosta o uznane za pa stwo
zapewniaj ce adekwatny stopie ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi zuj cego
w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestnicz cych w programie
Tarcza Prywatno ci.
Bezpiecze stwo danych osobowych
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindas na bie co prowadzi analiz ryzyka w celu zapewnienia, e dane
osobowe przetwarzane s przez niego w sposób bezpieczny – zapewniaj cy przede wszystkim, e dost p
do danych maj jedynie osoby upowa nione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezb dne ze wzgl du
na wykonywane przez nie zadania. Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindasdba o to, by wszystkie
operacje na danych osobowych by y rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych
pracowników i wspó pracowników.
Praktyka LekarskaPiotr Chomicki-Bindaspodejmuje wszelkie niezb dne dzia ania, by tak e jego
podwykonawcy i inne podmioty wspó pracuj ce dawa y gwarancj stosowania odpowiednich rodków
bezpiecze stwa w ka dym przypadku, gdy przetwarzaj dane osobowe na zlecenie Praktyki
LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas
Dane kontaktowe
Kontakt z Praktyk Lekarsk Piotr Chomicki-Bindasjest mo liwy poprzez adres email: ortopeda@chomicki-bindas.pl, telefonicznie pod numerem: +48 602337321, jak równie pisemnie
na adres siedziby Praktyki LekarskiejPiotr Chomicki-Bindas
Zmiany polityki prywatno ci
Polityka jest na bie co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki zosta a
przyj ta i obowi zuje od 01 grudnia 2020r.

