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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОМПАНІЇ NEO HOSPITAL 

 

Шановні панове, 

 

у зв'язку з набуттям чинності Загального регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних 

даних і про вільний обіг таких даних, та про скасування директиви 95/46/ЄС (Загальний 

регламент про захист даних) (Закон. вісник ЄС L.2016.119.1) (далі: „GDPR”) інформуємо Вас 

про наступне: 

-  NEO HOSPITAL призначив інспектора із захисту персональних даних - Міхала Важидронга; 

- з інспектором із захисту персональних даних можна зв’язатися за адресою електронної пошти 

security@neohospital.pl. 

- будь-яка особа, якої стосуються дані, може звернутися до компанії NEO HOSPITAL з 

вимогою дотримання прав, які їй належать на підставі положень 15 – 22 GDPR, а саме: 

a. право доступу до своїх даних, 

b. право на редагування недостовірних даних, 

c. право на усунення даних, 

d. право на обмеження обробки, 

e. право на перенесення даних, 

f. право заперечення, 

g. право не застосовувати профілювання. 

 

Згідно з вищезазначеними правами, виконуючи передбачений законом інформаційний 

обов’язок, ми розміщуємо на нашому сайті відповідні для даної категорії осіб, інформаційні 

застереження, які пояснюють мету, обсяг і тривалість обробки різних категорій персональних 

даних. Запрошуємо ознайомитися з ними. 

 

1 Застереження щодо захисту персональних даних для Пацієнтів NEO HOSPITAL у Кракові. 

2 Застереження щодо захисту персональних даних для Претендентів на вакантні посади у NEO 

HOSPITAL у Кракові. 

3 Застереження щодо захисту персональних даних для Осіб, які проходять практику або 

стажування у NEO HOSPITAL у Кракові. 

4 Застереження щодо захисту персональних даних для Осіб, що проходять безоплатну практику 

у NEO HOSPITAL у Кракові. 

5 Застереження щодо захисту персональних даних для Контрагентів NEO HOSPITAL у Кракові. 
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6 Застереження щодо захисту персональних даних для Учасників конференцій, що проводяться 

у NEO HOSPITAL у Кракові. 

7 Застереження щодо захисту персональних даних для Осіб, на які поширюється 

відеоспостереження, яке ведеться у NEO HOSPITAL у Кракові. 


