РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ
З ОПРАЦЮВАННЯМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У зв'язку з тим, що ми маємо Ваші дані, Ви маєте права, пов'язані з їхнім опрацюванням,
що випливають із положень Загального регламенту про захист даних (англ. GDPR, пол.
RODO). Нижче ви можете знайти необхідну інформацію про спосіб подання та реалізації
вимог, а також реалізацію Ваших прав.
1. Яким чином я можу заявити про вимогу реалізувати мої права стосовно
опрацювання персональних даних? Ви можете це зробити декількома
способами:
•
•
•
•
•

традиційним шляхом на адресу: Медичний центр Даміан Холдінг Сп. з о. о.
[Centrum Medycznе Damiana Holding Sp. z o.o.], вул. Валбжиська, 46, 02-739
Варшава [ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa]
електронним шляхом: на адресу електронної пошти reklamacje@ damian.pl, за
допомогою контактної форми на вебсторінці: www.damian.pl/kontakt/
за номером телефону: 22 566 22 22
особисто у кожному відділенні
напряму, контактуючись зі співробітником з питань захисту даних Монікою
Собчик на адресу: iod@damian.pl

2. Стосовно чого я можу звертатися? Ви маєте такі права, пов’язані з
опрацюванням персональних даних:
•
•
•
•
•
•
•
•

право подавати заперечення проти опрацювання даних у маркетингових цілях,
право подавати заперечення проти опрацювання даних в особливій ситуації,
у випадках, коли ми опрацьовуємо Ваші персональні дані на основі нашого
законного інтересу,
право відкликати згоду,
право мати доступ до Ваших персональних даних,
право вимагати виправлення Ваших персональних даних,
право вимагати видалити Ваші персональні дані, тільки в ситуації, якщо на нас
не буде поширюватися обов’язок їхнього опрацювання на підставі положень
законодавства,
право вимагати обмеження опрацювання Ваших персональних даних, право
передавати Ваші персональні дані, тобто право отримувати від нас Ваші
персональні дані, в структурованому, загальноприйнятому в інформаційному
середовищі форматі, що є придатним для зчитування автоматичними
пристроями. Ви можете надіслати ці дані іншому контролеру даних або
вимагати, щоб ми переслали Ваші дані іншому контролеру. Однак ми це
зробимо лише за наявності технічних можливостей.

3. Яка інформація має міститися в заяві?
Щоб отримати Вашу заяву та бути в змозі її проаналізувати, а також підготувати на неї
відповідь, ми маємо знати:
•
•

хто Ви,
яким правом та в якому обсязі Ви хочете ним скористатися,

•

який для вас бажаний канал зворотного зв'язку.

4. Як довго я буду чекати на відповідь/реалізацію вимоги?
Для того щоб детально проаналізувати Вашу справу та в обґрунтованих випадках бути в
змозі реалізувати вимогу, про яку Ви заявили, ми прийняли такий час реалізації:
5. Чи я матиму будь-які витрати з огляду на реалізацію моїх прав?
Реалізація прав осіб, яких стосуються дані, є безкоштовною. У випадку права доступу до
даних ми передбачаємо, відповідно до положень законодавства, що існує можливість
стягнення оплати за наступні копії даних, що є наслідком реалізації права, що випливає
зі ст. 15 RODO.
6. Чи кожна моя заявлена вимога буде реалізована?
Кожна заявлена вимога буде передана з метою аналізу до нашого співробітника з питань
захисту даних, внаслідок чого буде надана відповідь стосовно її реалізації, яку Ви від нас
отримаєте. Водночас ми хочемо повідомити, що наслідком аналізу може бути відмова в
реалізації заявленої вимоги у випадку, коли вона виявиться незаконною. Прикладом
може бути відсутність можливості реалізувати право видалити дані («бути забутим») у
випадку наявності підготовленої в Медичному центрі Даміан Холдінг Сп. з о. о. медичної
документації, коли ми, лікарський заклад, маємо обов'язок згідно з законодавством
опрацьовувати дані, що містяться в медичній документації, за загальними вимогами
протягом 20-річного періоду (Закон про права пацієнта та Омбудсмена з прав пацієнта).
7. Яким чином я можу відкликати надані маркетингові згоди?
Ви можете відкликати надані маркетингові згоди:
• традиційним шляхом на адресу: Медичний центр Даміан Холдінг Сп. з о. о.
[Centrum Medycznе Damiana Holding Sp. z o.o.], ал. Єрозолімське, 96,00-807,
Варшава [al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa] з відміткою «Dział Marketingu
Centrum Medycznego Damiana».)
• електронним шляхом: на адресу електронної пошти: dominika.korczak@damian.pl
• напряму, контактуючись зі співробітником з питань захисту даних Монікою
Собчик Медичного центру Даміан на адресу: iod@damian.pl

ПРЕДМЕТ ВИМОГИ

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

право подавати заперечення проти опрацювання даних у маркетингових
21 день
цілях
право подавати заперечення проти опрацювання даних в особливій
ситуації

21 день

право мати доступ до даних

1 місяць

право вимагати виправлення даних

7 днів

право вимагати обмеження опрацювання даних

21 день

право вимагати видалити дані («право бути забутим»)

7 днів

право передавати дані

21 день

