…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SYSTEMU OPIEKI PRAWNEJ LEX SECURE 24h OPIEKA PRAWNA
KOMAR-KOMAROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przystąpieniem do systemu opieki prawnej Lex Secure 24h Opieka Prawna KomarKomarowski spółka komandytowa realizowanego dla swych członków przez Beskidzką Izbę Lekarską
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem mi
systemu opieki prawnej Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka komandytowa
oraz świadczeniem mi w ramach powyższego sytemu usług prawnych. Oświadczam, iż przyjmuję
do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest Beskidzka Izba
Lekarska, zlokalizowana: ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33/815-03-12.
2. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000).
3. Dane osobowe Lekarzy będą przetwarzane wyłącznie w celu udostępnienia systemu opieki
prawnej Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka komandytowa
oraz świadczenia w ramach powyższego sytemu usług prawnych w zakresie, jaki konieczny
jest do korzystania z powyższego systemu, na polecenie Administratora danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Przekazywanie przez Lekarzy danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udostępnienia systemu opieki prawnej Lex
Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka komandytowa.
6. Odbiorcą danych osobowych Lekarzy są: Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski
spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy 81-853), Al. Niepodległości 723/6
wyłącznie w celu udostępnienia systemu opieki prawnej Lex Secure 24h Opieka Prawna
Komar-Komarowski spółka komandytowa oraz świadczenia w ramach powyższego sytemu
usług prawnych w zakresie, jaki konieczny jest do korzystania z tego systemu oraz dostawcy
usług IT – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych Lekarzy obejmuje w szczególności następujące
dane osobowe:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko,
adres,
pesel,
adres e-mail

8. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu rezygnacji Lekarza z uczestnictwa w
systemie opieki prawnej Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka
komandytowa.
9. Beskidzka Izba Lekarska jako Administrator danych osobowych Lekarzy, zapewnia
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych
osobowych Lekarzy, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Lekarzom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 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.
Wszelkie wnioski dotyczące powyższych praw prosimy kierować na adres
e-mail: sekretariat@bil.bielsko.pl lub zgłaszać osobiście w siedzibie Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
11. Inspektorem ochrony danych w BIL jest Agnieszka Witoszek (dane kontaktowe Inspektora:
e-mail: dpo@witoszek.com, która w razie pytań lub wątpliwości służy Lekarzom informacją
odnośnie realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.
12. Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
13. Dane osobowe Lekarzy nie są przetwarzane przez Beskidzką Izbę Lekarską w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
14. Lekarz ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego
o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE
O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA
USŁUGI OPIEKI PRAWNEJ

Niniejszym, ja:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………
1. wyrażam zgodę na świadczenie na swoją rzecz przez Lex Secure 24h Opieka Prawna KomarKomarowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853
Sopot usług opieki prawnej w ramach Umowy o świadczenie usług opieki prawnej nr BIL
009/2015 zawartej pomiędzy Beskidzką Izbą Lekarską a Lex Secure Sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure
Twoja Opieka Prawna” opublikowanym na stronie www.opiekaprawna.pl
2. oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Serwisu „Lex
Secure Twoja Opieka Prawna” opublikowanego na stronie www.opiekaprawna.pl
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych określonych w niniejszym
Oświadczeniu przez Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka komandytowa
z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853 Sopot, w celu realizacji usług
opieki prawnej w ramach Umowy o świadczenie usług opieki prawnej nr BIL 009/2015
zawartej pomiędzy Beskidzką Izbą Lekarską a Lex Secure Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure Twoja Opieka
Prawna” opublikowanych na stronie www.opiekaprawna.pl, zgodnie z przepisami
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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4. oświadczam, że wyrażam zgodę na świadczenie przez Lex Secure 24h Opieka Prawna KomarKomarowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 723/6, 81-853
Sopot – opieki prawnej w ramach Programu „Lex Secure Twoja Opieka Prawna” w drodze
elektronicznej zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204).

…………………………….
(czytelny podpis i data)

