Obowiązek Informacyjny
1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) jest Stowarzyszenie TYGART z
siedzibą w Krakowie (31-156), ul. Zacisze 12 - wpisane do Rejestru Stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000235756, NIP:
6762058053, REGON: 351456248.
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w razie pytań dotyczących zasad
prywatności i przetwarzania danych możliwy jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@tygart.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dane członków Pani/Pana rodziny
przetwarzane będą w następujących celach:
a. Udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym dla osób uzależnionych
oraz ich rodzin (świadczenia terapeutyczne)
b. Udzielenia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej
c. Realizacji programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień
d. Kontaktu z pacjentami oraz kontaktu z rodzinami pacjentów
e. Prowadzenia dokumentacji wspierającej proces terapeutyczny
f. Prowadzenia dokumentacji (w tym elektronicznie) wspierającej obsługę pacjentów
g. Realizacji i rozliczenia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
h. Prowadzenia obowiązkowej indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów
i. Prowadzenia obowiązkowej zbiorczej dokumentacji medycznej pacjentów
j. Przeprowadzania
badań
sądowo-psychiatrycznych
na zlecenie
wymiaru
sprawiedliwości
k. Archiwalnym i statystycznym
l. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami prawa
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach o których mowa w pkt. a-d
jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli udzielić
świadczenia na Pani/Pana rzecz.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach o których mowa w pkt. e-l
jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO; art. 9 ust.2 lit.
h RODO). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe (w tym dane członków rodziny) będą
przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia świadczeń z
zastrzeżeniem sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczeń, gdzie czas ich
wykorzystania określa termin przedawnienia roszczenia. Dane po ustaniu użyteczności
zostaną trwale usunięte.
7. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora,
upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające bieżącą
działalność administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dzieci
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

