KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Mirai Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Armii Krajowej 8, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796790, o numerze identyﬁkacji podatkowej NIP
5322084436 ;
b) Mirai Instytut Rehabilitacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-126) przy ul. Wolskiej 96, 01-126
Warszawa
(dalej jako „Grupa Mirai” lub „Współadministratorzy”);
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
Panią Karoliną Sybilską za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@odosc.pl ;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna ) w tym w celu prowadzenia dokumentacji
medycznej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
b) w celu dokonania rejestracji na wizyty lekarskie w formie elektronicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit a),
c) gdy cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art.
6 ust 1 lit f) RODO, polegających na dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami;
d) gdy cel wynika z wyrażonej na podstawie

art. 6 ust 1 lit a) RODO zgody.

4. W zakresie informacji identyﬁkacyjnych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i
niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia;
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Grupą Mirai oraz mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze
Współadministratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
a) okres odpowiadający czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w ww. ustawie - w przypadku dany pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. a.
b) do czasu wycofania zgody - w przypadku danych pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. b.
c) przez okres niezbędny do zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz obroną przed roszczeniami - w przypadku danych pozyskiwanych
w celach jak w pkt. 3 lit. c;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie,
przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Współadministratorów z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Współadministratorów przetwarzanie Pani/Pana
danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl);
9. Pani/Pana dane mogą być udostępniane do państwa trzeciego w celu przekazania dokumentacji medycznej lub/i kontynuacji
leczenia.
10. Współadministratorzy nie podejmuj decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja RODO dotycząca fanpage'a Mirai Clinic sp. z o.o. pod nazwą „MIRAI Clinic” na portalu Facebook
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirai Clinic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
8, 05-400 Otwock NIP: 5322084436, REGON: 38397023300000, KRS: 0000796790.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Informacje ogólne:
• Działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
• Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio
administrowane przez Facebook.
• Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania,
komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności
oraz treści przez nas udostępnionych.
• Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby
udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
• Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza
serwisem Facebook.
• Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia
danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania
przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony
prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych
odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
https://www.facebook.com/privacy/explanation
4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ‘u,
• wysłały wiadomość.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook,
na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o
aktywności Administratora, promowaniu Powiatu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu
społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i e
RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6
ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes prawny
administratora lub strony trzeciej.
6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym
przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
o zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa
wizerunek),
o inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
o treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger:
▪ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do
niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone
dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia
użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i
przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
7. Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących
fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez
użytkowników są jawne.
8. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących
danych
określonych
przez
Facebook
dostępnych
pod
adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.
9. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą
przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, nie dłużej niż 1 miesiąc;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą
one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji
Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji
na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane
do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook
Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
11. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

Informacja RODO dotycząca profilu Mirai Clinic Sp. z o.o. pod nazwą „miraiclinic_pl” na portalu Instagram
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe
udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy
Państwa, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirai Clinic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
8, 05-400 Otwock NIP: 5322084436, REGON: 38397023300000, KRS: 0000796790.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
a) dokonały subskrypcji profilu,
b) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu lub
udostępniły którykolwiek z postów na swoim profilu,
c) wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu
Dane osobowe będą przetwarzane prawnie w następujących celach:
a) w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Instagram, na
warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram oraz w celu informowania za jego
pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz
utrzymania społeczności z nami związanej,
b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod
którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
z profilu,
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
f) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania profilu Administratora.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie
opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
b) dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram, zdjęcie profilowe,
c) informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie
wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na
naszym profilu zdjęcia,
d) wraz z Instagram Ireland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej
na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/
Odbiorcy danych:
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach
dotyczących danych określonych przez Instagram,

c) osobom odwiedzającym portal Instagram (osobom zainteresowanym publikacjami).
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych
w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem
https://help.instagram.com/
8. Okres przechowywania danych:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas
równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji
„InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie
Instagram wynoszący 2 lata.,
e) w związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil, o
polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez
użytkowników są jawne,
f) Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy
na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora
profilu.
9. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
10. Informacje o źródle danych:
Państwa dane uzyskujemy od firmy Instagram, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu
Administratora.
11. Pozostałe informacje:
a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt,
wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
b) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na
zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku
konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7.

c)

Dane osobowe Administrator uzyskuje od dostawcy Instagram oraz z publicznego profilu
użytkownika oraz wpisów na profilu Administratora.

Informacja RODO dotycząca kanału Mirai Clinic Sp. z o.o. pod nazwą „MIRAI Clinic” na portalu Youtube
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”)
informujemy Państwa, że:
1.
2.

3.

4.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirai Clinic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
8, 05-400 Otwock NIP: 5322084436, REGON: 38397023300000, KRS: 0000796790.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Darią Bartnicką pod adresem email: iod@powiatotwocki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na
zasadach określonych przez YouTube LLC oraz w celu informowania za jego pomocą o
aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz utrzymania
społeczności z nami związanej.
b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj.
komentarze, chat, wiadomości.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
a) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji
fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
b) opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u.
w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu
społecznościowym YouTube, dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube,
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne,
udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z
serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z
których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi
połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i
przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Dodatkowo informujemy, iż YouTube przechowuje Pani/Pana dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do
celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest
wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia
odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej
stronie internetowej.
5.

Odbiorcy danych:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
c) właściciel portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach
dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

6.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych
w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework
Okres przechowywania danych:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, np. dane przetwarzane w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi
przedawnienia tych roszczeń,
c) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji
„YouTube Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube
zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.
8. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
d) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
e) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
f) prawo do usunięcia danych,
g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
h) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
i) prawo do przenoszenia danych,
j) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
k) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
8. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu
na platformie internetowej YouTube.
9. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie
dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji
dokumentującej.

Informacja RODO dotycząca profilu Mirai Clinic Sp. z o.o. pod nazwą MIRAI Clinic na portalu Linkedin
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”)
informujemy Państwa, że:
1.
2.

3.

4.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirai Clinic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
8, 05-400 Otwock NIP: 5322084436, REGON: 38397023300000, KRS: 0000796790.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
Administrator przetwarza dane osób, które:
a) Podają swoje na portalu Linkedin w związku z korzystaniem z profilu Administratora. Dane te
mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Linkedin,
b) wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Administratora
mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Linkedin.
Dane osobowe będą przetwarzanie w następujących celach:
a) w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Linkedin, na
warunkach oraz na zasadach określonych przez Linkedin oraz w celu informowania za jego
pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz
utrzymania społeczności z nami związanej,
b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Linkedin komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod
którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
z profilu,
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
f) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Linkedin jako dostawca narzędzi jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Administratora, który
może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Linkedin w
oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach
cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Linkedin tworzone
anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być
udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil.
5.

Okres przechowywania danych:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas
równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

6.

7.

8.

d) w związku ze specyfikacją portalu Linkedin informacje o osobach obserwujących profil, a także
o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są
jawne,
e) Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy
na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora
profilu.
Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Informacje o źródle danych:
Państwa dane uzyskujemy od dostawcy Linkedin, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu
Administratora.
Pozostałe informacje:
a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie Linkedin, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt,
wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
b) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na
zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku
konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

