
 

 
 
 
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
I. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem danych osobowych osób, którym wykonywane jest badanie wyrobem medycznym Braster Pro 
(„Pacjentka”), jest Braster S.A. z siedzibą w Szeligach (05-850) przy ul. Cichy Ogród 7, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405201, NIP: 5213496648, 
REGON:141530941, kapitał zakładowy w wysokości 916.857,40 złotych (dalej: „Administrator”). 

 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem 
mailowym: daneosobowe@braster.eu lub listownie pod adresem Administratora. 
 
II. Przetwarzanie Danych 

 
1. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentki (dalej: „Dane”), które są niezbędne do świadczenia usługi  

polegającej na badaniu termogramu przez certyfikowanego specjalistę współpracującego z Administratorem i 
posiadającego kompetencje w zakresie termografii kontaktowej. Celem tego badania jest weryfikacja poprawności 
wyników badania przeprowadzonego przez podmiot wykorzystujący urządzenie Administratora (np. placówki 
medycznej).  

2. Dane Pacjentki udostępniane są Administratorowi przez podmiot (np. placówka medyczna) wykonujący badania 
Pacjentki przy wykorzystaniu urządzeń Administratora. Brak udostępnienia Danych Pacjentki uniemożliwia dokonanie 
badania, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. 

 
3. Dane Pacjentki udostępnione Administratorowi i przez niego przetwarzane obejmują w szczególności następujące 

kategorie: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL/ rodzaj 
 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń 
zdrowotnych. 

 
4. Administrator zapewnia ochronę Danych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną 

oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów 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 (dalej: „RODO”). 
Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami. 

 
III. Cele przetwarzania Danych 
 
Administrator zbiera Dane Pacjentki w następujących celach: 

 
• świadczenia usług telemedycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w 

szczególności świadczenia usługi analizy termogramów i udostępniania jej wyniku Pacjentce;  
• prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

 
6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta („Ustawa o prawach pacjenta”) oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania („Rozporządzenie MZ”); 

 
• realizacja praw Pacjentki jako użytkowniczki wyrobu medycznego, w szczególności w zakresie odbioru i 

archiwizacji oświadczeń o upoważnieniu innych osób do dostępu do dokumentacji Pacjentki oraz udzielania im 

informacji o stanie zdrowia Pacjentki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 
Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;  
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• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
 

b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego 
ewentualnych roszczeń i obrona jego praw. 

 
• prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa 

podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane urządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 
zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

IV. Okres przechowywania Danych 

 

Dokumentacja medyczna Pacjentki zawierająca Dane przechowywana jest co najmniej przez okres 20 lat od dnia 
dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przechowywane są 
przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane 
osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe dane przechowywane są przez czas niezbędny dla 
Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Po upływie wyżej 
wymienionych okresów dane Pacjentki są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 

V. Prawa Pacjentki 

 

1. Pacjentka ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Pacjentka ma prawo złożyć sprzeciw 
wobec przetwarzania Danych.  

2. W prawnie uzasadnionych przypadkach Administrator zapewnia Pacjentce możliwość usunięcia jej Danych. 
Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej.  

3. W celu zrealizowania swoich praw Pacjentka powinna skontaktować się z Administratorem wykorzystując adres 
mailowy: daneosobowe@braster.eu lub korespondencyjnie na adres Administratora.  

4. Pacjentka może zażądać przeniesienia swoich Danych do innego administratora.  
5. Pacjentce przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

VI. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych 

 

Odbiorcami danych osobowych Pacjentek mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Pacjentek mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
Dodatkowo dane osobowe Pacjentek będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie 
pracowników/współpracowników Administratora.  
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