OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym o
numerze: .......................................................... oświadczam, że jestem
mieszkanką/mieszkańcem Miasta Słupska zamieszkałą/zamieszkałym pod adresem:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

.........................................
data i podpis osoby składającej oświadczenie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem powyższych danych osobowych jest SALUS Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Tadeusz Wardziak, e-mail: iod@salus.com.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania powyższych danych osobowych jest realizacja
działań związanych z wykonaniem programu edukacji i profilaktyki wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. „Zdążyć
przed czerniakiem”, adresowanego do mieszkańców Słupska w wieku 30-50 lat, finansowanego z budżetu Miasta
Słupsk – 2018.
Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał SALUS Sp. z o.o. oraz upoważnieni
przez niego pracownicy. Dane będą ujawnione podwykonawcom, którym SALUS Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie
danych w celu wykonania usług medycznych na rzecz pacjentów SALUS Sp. z o.o. oraz obsługującym i udostępniającym
nam systemy teleinformatyczne, stosowane przy realizacji naszych usług oraz upoważnieni pracownicy Miasta Słupsk
w ramach działań związanych z weryfikacją prawidłowości realizacji zadania publicznego.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do momentu zaprzestania świadczenia usług medycznych
przez SALUS Sp. z o.o., chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dłuższego przetwarzania.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Każdemu pacjentowi SALUS Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego
administratora lub Państwa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do usunięcia
danych, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania. Pacjent może również wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem
przepisów prawa.
Czy podanie danych jest obowiązkowe? Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym
warunkiem udziału w programie oraz udzielenia usługi medycznej przez SALUS Sp. z o.o.

