
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

NEUROSPHERA 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

w związku ze świadczeniem usług przez Neurosphera: 

1.1 Administratorem Państwa danych Osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej jako „RODO”) jest Neurosphera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wiertniczej 133 (02-952 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880321, REGON: 

38802740300000, NIP: 9512513486, dalej „Neurosphera”, z którym można się skontaktować 

pod adresem e-mail: biuro@neurosphera.pl.  

1.2 Neurosphera wyznaczyła inspektora ochrony danych w osobie: pana Michała Zajdowicza, adres 

e-mail: rodo@neurosphera.pl.  

1.3 Neurosphera przetwarza Państwa dane osobowe: 

1.3.1 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów 

podatkowych lub rachunkowych) - na podstawie obowiązków prawnych Neurosphera 

określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

1.3.2 w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia i zarządzania 

systemami i usługami opieki zdrowotnej (w tym umożliwienia korzystania z usług 

medycznych) – na podstawie określonej w RODO (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).  

W celu zapewnienia opieki zdrowotnej stosujemy rozwiązanie Ictal dostarczone przez 

Neuroterminal, będące częścią aplikacji przetwarzającej dokumentację medyczną, 

które dostarcza dla Neurosphera rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji (AI).  

Stosowanie powyższego rozwiązania jest niezbędne dla poprawnego działania aplikacji 

z. Ictal dokonuje analizy danych i zapamiętuje dane z formie zanonimizowanej w celu 

rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji. Rozwój Ictal prowadzony jest w celu 

poprawy jakości opieki nad pacjentami Neurosphera. Szczegółowe informacje o Ictal 

znajdziesz na stronie www.neurosphera.pl w dziale blog.  
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1.3.3 w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych (w tym wykazania, 

że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO) – na podstawie obowiązków 

prawnych Neurosphera określonych w RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

1.3.4 w celu marketingu usług Neurosphera (w tym przesyłania informacji, prezentacji, 

wiadomości oraz spersonalizowanych ofert) – na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

1.3.5 w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez 

Neurosphera działalnością gospodarczą – na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Neurosphera, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona jej praw (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

1.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia 

Państwu korzystanie z usług oferowanych przez Neurosphera. W przypadku realizacji usług 

medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji 

świadczeń zdrowotnych. Brak podania danych osobowych oznacza brak możliwości 

zrealizowania świadczenia zdrowotnego.  

1.5 Dane osobowe będą przechowywane przez Neurosphera przez następujące okresy: 

1.5.1 przetwarzanie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane 

osobowe będą przechowywane przez czas oznaczony w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego; 

1.5.2 przetwarzanie w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia i 

zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - dane osobowe będą 

przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którą podmiot 

leczniczy ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną pacjenta przez co 

najmniej 20 lat; 

1.5.3 przetwarzanie w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – 

dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług, przy czym nie dłużej 

niż do czasu przedawnienia roszczeń; 

1.5.4 w celu marketingu usług Neurosphera (w tym przesyłania informacji, prezentacji, 

wiadomości oraz spersonalizowanych ofert) - dane osobowe będą przechowywane 

przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawna; 
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1.5.5 dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez Neurosphera 

działalnością gospodarczą - dane osobowe będą przechowywane przez okres 

przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawna. 

1.6 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

1.6.1 osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

1.6.2 dostawcom usług dla Neurosphera, zapewniającym odpowiednie rozwiązania 

techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. 

podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania, w tym 

Neuroterminal oraz podmiotom świadczącym usługi podatkowo-księgowe, usługi 

bankowe lub usługi prawne) 

1.6.3 Neuroterminal S.A. w celu dostarczenia robota Ictal w ramach systemu prowadzenia 

dokumentacji medycznej; 

1.6.4 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

1.7 Dane osobowe nie będą przekazywane przez Neurosphera poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

1.8 Dane osobowe przetwarzane przez Neurosphera będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

1.9 Każda osoba, której Dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: 

1.9.1 żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

1.9.2 żądania ich sprostowania; 

1.9.3 żądania ich usunięcia; 

1.9.4 żądania ich ograniczenia przetwarzania; 

1.9.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku 

przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes; 

1.9.6 żądania przeniesienia danych osobowych. 

1.10 Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych 

przez Neurosphera. 
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