
             INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (RODO), niniejszym przekazujemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem  
z elektronicznego dzienniczka pacjenta z  HAE (dalej „Dzienniczek”) na stronie www.niepuchne.org: 

 
1. [Administrator Danych] 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę z siedzibą w 
Krakowie (dalej „Administrator” lub „Stowarzyszenie”) 

 
2. [Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych] 

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez e-mail: 
info@piekniepuchne.org lub pisemnie na adres: ul. Sobieskiego 1/2; 31-136 
Kraków, Polska. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym 
można kontaktować się pod adresem rodo@piekniepuchne.org  

 
3.  [Przetwarzane dane osobowe] 

Na potrzeby udostępniania Ci Dzienniczka Stowarzyszenie przetwarza 
następujące Twoje dane osobowe: 
− dane identyfikujące, a w szczególności imię i nazwisko, PESEL, data 

urodzenia, płeć; 
− dane kontaktowe, a w szczególności adres zamieszkania, adres do 

korespondencji, numer telefonu, adres e-mail; 
− dane dotyczące informacji o stanie zdrowia, jakie wprowadzasz do 

Dzienniczka. 
Dane te są odpowiednio chronione przez Stowarzyszenie, w tym poprzez 
odpowiednie protokoły szyfrujące oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa 
informacji stosowane są odpowiednie rozdzielenia danych identyfikujących od 
danych dotyczących zdrowia. 

 
4.  [Obowiązek podania danych osobowych] 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania  
z usługi świadczonej przez Stowarzyszenie w postaci udostępniania 
Dzienniczka. 
 

5.  [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] 
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach: 
a) świadczenia usługi drogą elektroniczną (udostępnianie funkcjonalności 

Dzienniczka); 
b) zapewnienia obsługi reklamacji; 
c) statystycznych i archiwalnych; 
d) prowadzenia badań naukowych – jeśli Stowarzyszenie podejmie taką 

działalność, a Ty wyrazisz zgodę na udział w badaniu. 
 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednio: 
a) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
b) prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością rozpatrywania 

reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
c) prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
d) Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 a RODO). 
 

6. [Okres przechowywania danych osobowych] 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) przez okres wykonywania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnie 

wynikających z tego roszczeń – w przypadku świadczenia usługi, o której 
mowa w punkcie 5a powyżej;   

b) jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody 
przez Ciebie, 

c) a w każdym przypadku mogą być przechowywane do chwili przedawnienia 
roszczeń związanych z wykonywaniem umów pomiędzy Tobą  
a Stowarzyszeniem lub związanych z innymi stosunkami prawnymi łączącymi 
Ciebie ze Stowarzyszeniem (np. reklamacja). 

 
7. [Odbiorcy danych osobowych] 

Staramy się, aby jakikolwiek dostęp do danych zawartych w Dzienniczku ograniczony 
był do minimum. 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: 

− podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora,  
a w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi 
doradcze, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi 
IT lub inne usługi niezbędne w działalności Stowarzyszenia w zakresie 
udostępniania Dzienniczka;  

− organom i instytucjom państwowym w zakresie przewidzianym odrębnymi 
ustawami. 
 

8. [Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych] 
Przysługują Ci następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: 
−   prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na każde Twoje 

żądanie przekażemy Ci informacje, jakie Twoje dane są przetwarzane w 
związku z korzystaniem z Dzienniczka, 

−   prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas w formie 
mailowej z prośbą o zmianę swoich danych; 

−   przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo do otrzymania kopii 
udostępnionych nam Twoich danych w ustrukturyzowanym formacie, 
umożliwiającym odczyt maszynowy (plik xls). Jeśli o to poprosisz i będzie to 
technicznie możliwe, przekażemy również Twoje dane do wskazanego przez 
Ciebie innego administratora danych,  

−   prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
−   prawo złożenia skargi do Prezesa UODO. 

 
 


