
Szanowni Państwo, 

W związku z faktem, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych 
mają zastosowanie również do Fundacji Zobaczyć Jutro,  w trosce o bezpieczeństwo naszych 
pacjentów jak również respektując obowiązujące przepisy prawa, w Fundacji Zobaczyć Jutro 
stworzyliśmy i wdrożyliśmy politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu 
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazanych nam w związku 
z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz na podstawie udzielonych nam zgód 
marketingowych.  

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Administratorem przekazanych nam przez pacjentów danych osobowych jest Fundacja Zobaczyć 
Jutro z siedzibą w Warszawie  przy Al. Jana Pawła II 80, lok. 130, 00-175 Warszawa, NIP: 525-
257-92-55,Regon: 147109220, e-mail: biuro@zobaczycjutro.org, tel. +48 22 266 09 95 (dalej 
„Fundacja”).   

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane Osobowe będą przetwarzane: 

 w celu związanym z działalnością Fundacji oraz udzielanych przez Fundację świadczeń 
zdrowotnych, w tym w celu: (i) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa, (ii) zapisania pacjenta na wizytę okulistyczną i/lub 
ortoptyczną, potwierdzenia oraz odwołania wizyty, (iii) prowadzenia rehabilitacji 
ortoptycznej i/lub leczenia okulistycznego, (iv) związanym z rejestracją pacjentów 
Fundacji, (v) w celach związanych z obowiązkami sprawozdawczymi Fundacji 
wynikającymi z właściwych przepisów prawa, (vi) dokonywania rozliczeń z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

 prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, tj. w celu informowania o działalności Fundacji, 
w szczególności w celu tworzenia, utrzymania i poszerzenia zaufania oraz dobrej relacji z 
Państwem jako klientami/pacjentami Fundacji, co może obejmować wysyłanie życzeń 
okolicznościowych i informowanie o sukcesach Fundacji. 

 
3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:  

a) Art. 23 i następne Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta jak również niezbędność przetwarzania danych osobowych w 
związku z korzystaniem przez pacjenta z usług i opieki Fundacji; 

b) prawnie uzasadniony interes Fundacji, o ile nie stoi on w sprzeczności nadrzędnym 
interesem lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby podpisującej niniejsze 
oświadczenie. Przy czym Fundacja nie przetwarza danych osobowych osób małoletnich 
ani danych dotyczących stanu zdrowia w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego 
interesu administratora danych. 

 
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 

Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw 
szczególnych, w tym następujące podmioty:  

a) podmioty obsługujące Fundację w zakresie podatków i księgowości oraz w zakresie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
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b) lekarze okuliści, ortoptyści współpracujący z Fundacją oraz inne osoby 
współpracującym z Fundacją w charakterze pracowników administracyjnych, 
obsługujących recepcję Fundacji, 

c) inne podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa. 
 
5. Przekazane Fundacji dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe zamieszczone w dokumentacji medycznej przez 
okresy, o których mowa w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i 
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych.  
Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, 
dane te będą przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia. 

                                                                                                                                                                                            
7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH: 

Pacjenci posiadają prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych - prawo do żądania informacji, czy dane osobowe są albo 

nie są przetwarzane przez Fundację, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania 
dostępu do tychże danych osobowych;  

b) przeniesienia danych osobowych - prawo do uzyskania danych osobowych, w 
uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także 
prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez Fundację bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;  

c) sprostowania danych osobowych - prawo do żądania, aby Fundacja niezwłocznie 
poprawiła nieprawidłowe dane osobowe;  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo do żądania, aby Fundacja 
ograniczyła przetwarzanie, m.in. w przypadku gdy z tytułu wykonywania swojego prawa do 
sprostowania danych Fundacja zobowiązana jest do sprawdzania prawidłowości danych; 
albo w razie gdyby Fundacja  przetwarzała dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, 
ale nie żądają Państwo ich usunięcia);  

e) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – tylko w sytuacji gdy 
Fundacja nie będzie zobligowania przepisami prawa do ich przetwarzania; 

f) wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na 
szczególną sytuację kiedy Fundacja przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Fundacji; jak również prawo wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania 
danych osobowych w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu;  

g) cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i 
przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w Rozdziale 
VII Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów, 
oraz w przepisach ustaw szczególnych;  

h) złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (poprzednio Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani w celu profilowania. 



 

 

9. Podanie danych osobowych gromadzonych przez Fundację w dokumentacji medycznej jest 
obowiązkowe i jest warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
Fundację, gdyż jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 
medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z 
wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie niezbędnych danych osobowych może 
skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Możemy również otrzymać od 
Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, j dane te nie są niezbędne do objęcia opieką 
zdrowotną, jednakże są dla nas pomocne przy potwierdzaniu /odwoływniu w Fundacji. 

10. WYKORZYSTANIE „COOKIES” 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies“, który służy identyfikacji 
sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. „Cookies“ nie zawierają 
żadnych dsnych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania 
przesyłania plików tego typu, należy odpowienio ustawić przeglądarkę, mając na uwadze, że 
niektóre funkcje witrtyny mogą nie działać.  

11. KONTAKT: 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub 
korzystania z niżej wymienionych praw, macie Państwo prawo zwrócić się do Fundacji  pisemnie 
na adres : Fundacja Zobaczyć Jutro, Al. Jana Pawła II 80 lok 130, 00-175 Warszawa, albo 
elektronicznie na adres e-mail: biuro@zobaczycjuto.org. Fundacja może żądać podania  
określonych danych osobowych w celu zidentyfikowania czy dana osoba jest osobą uprawnioną 
do dostępu do danych przetwarzanych przez Fundację. Odpowiedź na każde zapytanie zostanie 
przez Fundację udzielona tą samą drogą, którą zostało złożone  zapytanie lub żądanie w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zapytania lub żądania.        

 

 

mailto:biuro@zobaczycjuto.org

