
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

DANE PRZETWARZA:

MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI

61-629 POZNAŃ, OS. POD LIPAMI 4/131

TOMASZ.HRUSWICKI@GMAIL.COM

+48 725 166 693


W ramach prowadzonej działalności dostęp do Twoich danych osobowych mają:

Tomasz Hruświcki


1. Cele przetwarzania danych osobowych 
- Rezerwacja wizyty dla pacjenta 
- Wypełnienie obowiązkowej dokumentacji medycznej 
- Świadczenie usług medycznych wobec pacjenta 
- Diagnostyka klienta 
- Zawarcie umów usług świadczonych przed MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ 
HRUŚWICKI (opieka treningowa, treningi indywidualne i grupowe, edukacja sportowa i prozdrowotna) 
- Świadczenie usług z zakresu opieki treningowej, treningu indywidualnego i grupowego, edukacji 
sportowej i prozdrowotnej 
- Prowadzenie subskrypcji bloga (newsletter) 
- Udostępnianie komentarzy na blogu oraz stronie internetowej 
- Prowadzenie konwersacji z kontrahentami i obserwującymi bloga 

2. Kategorie osób 
- Pacjenci, którym udzielane są świadczenia zdrowotne 
- Podopieczni, którym świadczone są usługi treningowe 
- Kontrahenci, którym świadczone są pozostałe usługi 
- Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej www.movementcare.pl  

3. Kategorie danych osobowych 
W skład danych osobowych przetwarzanych przez MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING 
TOMASZ HRUŚWICKI wchodzą 
- Podstawowe dane osobowe (Imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu 
tożsamości, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wiek, płeć) 
- Dane osobowe wrażliwe (stan zdrowia, udzielone świadczenia, informacje dotyczące życia 
prywatnego, aktywności fizycznej, adres IP) 

4. Przekazywanie danych osobowych 
Możliwość przekazania kart pacjenta bądź kart podopiecznego następuje jedynie poprzez dostarczenie 
ich we własnym zakresie przez osobę, której dane dotyczą, a zostaną one wydane na wniosek 
zainteresowanego. Pozostałe dane są przekazywane tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług do: 
- ifirma.pl - system CRM oraz system do księgowości internetowej 
- dhosting.pl - dostawca hostingu oraz domeny dla www.movementcare.pl  
- MailChimp - obsługa Newslettera strony movementcare.pl 

5. Terminy usunięcia danych osobowych 
- W przypadku danych osobowych, którym udzielane są swiadczenia zdrowotne dane będą 
przechowywane przez 20 lat od daty ostatnio udzielonego świadczenia 
- W przypadku danych osobowych osób, którym były świadczone pozostałe usługi, dane będą 
przechowywane przez 5 lat od daty ostatnio udzielonej usługi 
- Dane dotyczące subskrypcji bloga, organizacji konkursów, strony internetowej zostaną usunięte 
niezwłocznie po zakończeniu dostarczenia usługi 
- Po okresach wymienionych w powyższych punktach dane osobe zostaną poddane anonimizacji bądź 
trwałemu zniszczeniu 

6. Zabezpieczenia 
- Dane osobowe przechowywane są w miejscu niedostępnym dla osób trzecich 
- W przypadku przechowywania danych w systemach informatycznych są one zabezpieczonymi silnymi 
hasłami o dużym skomplikowaniu 

mailto:TOMASZ.HRUSWICKI@GMAIL.COM
http://www.movementcare.pl
http://ifirma.pl
http://dhosting.pl
http://www.movementcare.pl


Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

DANE PRZETWARZA:


MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI

61-629 POZNAŃ, OS. POD LIPAMI 4/131

TOMASZ.HRUSWICKI@GMAIL.COM

+48 725 166 693


W ramach prowadzonej działalności dostęp do Twoich danych osobowych mają:

Tomasz Hruświcki


Kategorie czynności przetwarzania danych osobowych:


- w przypadku jednorazowego przekazania danych osobowych dotyczących działalności leczniczej innym 
podmiotom na życzenie osoby, której te dane dotyczą - przed przekazaniem zostanie ona 
poinformowana na temat podmiotu, któremu dane mają zostać przekazane, terminu, zakresu danych. 
Dane zostaną przekazane jedynie po wyrażeniu na to zgody ważnej jednorazowo przez osobę, której 
dane dotyczą.


- dane osobowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, imię i nazwisko, NIP, 
wykonane na rzecz danych osób usługi przekazywane są tylko i wyłącznie do: 
 
dhosting.pl, dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, 
Regon: 141998822, KRS: 0000336780 
 
ifirma.pl, IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572, REGON: 
931082394, Nr KRS: 0000281947 - umowa powierzenia danych osobowych numer 829591 

- dane osobowe związane z obsługą newslettera (adres e-mail, imię i nazwisko, pseudonim) 
strony movementcare.pl są obsługiwane przez: 
 
MailChimp The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, 
GA 30308 USA 


mailto:TOMASZ.HRUSWICKI@GMAIL.COM
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Ocena skutków dla danych osobowych 

DANE PRZETWARZA:


MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI

61-629 POZNAŃ, OS. POD LIPAMI 4/131

TOMASZ.HRUSWICKI@GMAIL.COM

+48 725 166 693


W ramach prowadzonej działalności dostęp do Twoich danych osobowych mają:

Tomasz Hruświcki

Rita Malinkiewicz


1. Opis planowanych operacji przetwarzania 
Opis planowanych operacji przetwarzania znajduje się w dokumencie „Rejestr czynności przetwarzania 
dancyh osobowych” 

2. Ocena konieczności i proporcjalności przetwarzania danych osobowych 
- Przetwarzanie wszystkich danych osobowych jest niezbędne (poza adresem e-mail i numerem 
telefonu w przypadku świadczenia usług zdrowotnych) do należycie jakościowego świadczenia usług 
przez MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI 
- Możliwość przekazania kart pacjenta bądź kart podopiecznego następuje jedynie poprzez 
dostarczenie ich we własnym zakresie przez osobę, której dane dotyczą, a zostaną one wydane na 
wniosek zainteresowanego. 
- Dane przekazywane ifirma.pl, dhosting.pl oraz MailChimp są przekazywane tylko i wyłącznie w celu 
prowadzenia księgowości firmowej oraz prowadzenia bloga (newsletter, udostępnianie komentarzy, 
konkursy, kursy on-line) 

3. Środki planowane w celu wykazania zgodności 
- Stosowanie się do klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania danych osobowych, informacji 
wymienionych w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności 
przetwarzania danych osobowych 
- Przechowywanie dokumentów i danych w systemach informatycznych zabezpieczonych silnym i 
skomplikowanym hasłem wieloznakowym 
- Przechowywanie dokumentów w formie papierowej w miejscach niedostepnych dla osób trzecich. W 
przypadku zakończenia okresu przechowywania danych osobowych niszczenie trwałe wszystkich 
dokuemntów zawierających wspomniane dane osobowe. Wszelkie dane osobowe niepotrzebne do 
świadczenia usług będą niezwłocznie niszczone w sposób trwały 

4. Ocena ryzyka naruszenia praw 
- Brak możliwości naurszenia praw ze względu na fakt, że wszystkie dane osobowe przetwarza jedyna 
osoba - właściciel firmy MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI a dane 
przekazywane do podmiotów zewnętrznych tj. ifirma.pl, dhosting.pl oraz MailChimp zabezpieczone są 
silnymi hasłami oraz certyfikatem SSL w przypadku strony internetowej 

5. Środki planowane w celu eliminacji ryzyka 
- W związku z informacjami zawartymi w pkt. 4 niniejszego dokumentu zostaną zastosowane takie 
środki jak: zasada czystego biurka, przechowywanie dokumentów w formie papierowej w miejscach 
niedostepnych dla osób trzecich. W przypadku zakończenia okresu przechowywania danych 
osobowych niszczenie trwałe wszystkich dokuemntów zawierających wspomniane dane osobowe. 
Wszelkie dane osobowe niepotrzebne do świadczenia usług będą niezwłocznie niszczone w sposób 
trwały. Silne zabezpieczenie informatyczne w postaci wieloznakowych skomplikowanych haseł 
generowanych przez pęk kluczy systemu MacOS, iPadOS, iOS. 

6. Dokumentacja 
- Zakres zbieranych danych będzie dokumentowany za pomocą zawartych umów oraz stworzonych 
kart pacjenta i innych dokumentacji medycznych oraz za pomocą systemów informatycznych w 
przypadku danych gromadzonych na stronie MovementCare.pl
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