KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej:
RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natallia Romanowska prowadząca
działalność gospodarczą osoby fizycznej pod firmą Natallia Romanowska, adres wykonywania
działalności gospodarczej: 15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 89H/2 na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 5423173590 REGON:
200696165 (zwany dalej: Administratorem).
2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
 listownie na adres: 15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 89H/2,
 przez e-mail: dr.natallia.novik@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego zaplanowania oraz późniejszej
realizacji zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, a także związanej z tym niezbędnej opieki
medycznej lub kosmetologicznej.
5. Pozyskane dane będą przechowywane: a) w przypadku usług kosmetologicznych - przez okres
niezbędny do realizacji umowy na wykonanie zabiegu lub cyklu zabiegów oraz oceny ich
rezultatów, nie dłużej jednak niż 2 lata; b) w przypadku usług lekarskich – przez okres wymagany
przez ustawy kompetencyjne, w tym ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, z
zastrzeżeniem – w przypadku dokumentacji medycznej – zasad wynikających z obowiązujących
ustaw, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej
realizacji umowy.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

