KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) - zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MEDICAL REHABILITACJA SP. Z
O. O. (NIP: 5932621967, Regon: 383850084, KRS: 0000794142) ul. Wojska Polskiego
5, 83-110 Tczew, email: daneosobowe@zozmedical.pl.
2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:
a) Rozporządzenie 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), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady
zgodności przetwarzania danych
b) ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych,
c) ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
d) ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
e) ustawa z dnia 5.12.2008r. o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym
u ludzi,
f) ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy,
g) ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
h) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2013r. w sprawie zgłoszeń
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej,
i) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie
danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@zozmedical.pl;
4. Odbiorcy danych - Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator
informuje Pacjenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być
ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta;
b) Podmiotom zatrudnionym u Administratora (na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnej) wykonującym zawód medyczny oraz upoważnionym przez
Administratora osobom u niego zatrudnionym - personelowi administracyjnobiurowemu (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej), które zostaną
umownie zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo danych oraz przeszkolone z
zakresu ochrony danych osobowych. Personel administracyjno-biurowy będzie

c)
d)

e)
f)

miał dostęp do danych ograniczony, tj. tylko w takim zakresie jaki jest absolutnie
niezbędny dla świadczenia usługi zdrowotnych oraz rozliczeń i sprawozdawczości
zdawanej organom publicznej administracji zdrowotnej.
podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na
podstawie skierowania wystawionego przez osoby wykonujące zawód medyczny
zatrudnione u Administratora;
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz
osobom przez nie upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (w
wypadkach takich jak: windykacja należności i dochodzenie roszczeń,
reprezentacja prawna w razie roszczeń);
stronom trzecim – wyłącznie w przypadku zgody Pacjenta na przekazanie danych;
podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór,
sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. NFZ, Ministerstwo
Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna),
organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w
ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub
prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich – Administrator nie przekazuje danych
osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji
międzynarodowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pacjentowi:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczeń
zdrowotnych. Administrator informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub
w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i
warunkuje realizację świadczeń medycznych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) PESEL,
d) adres korespondencyjny,
e) imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
lub upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta (opcjonalne),
Administrator przetwarza dane powyżej wymieniona a nadto dane dotyczące zdrowia
oraz opcjonalnie – jeśli Pacjent zgodzi się jej podać , numer telefonu oraz adres email.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało
się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (programów komputerowych).
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również decyzje nie
będą podejmowane w sposób automatyczny.)
10. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
A. W celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

B.
C.
D.
E.

a) ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust.
1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania);
b) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (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 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
c) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów (art. 9 ust. 2
lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta);
d) podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym
informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń
zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania (art. 9 ust. 2 lit h RODO
w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta);
e) zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń
lekarskich i zwolnień, (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 54 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu
prawa ubezpieczeń społecznych);
w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – monitoring wizyjny w
placówkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej - 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.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z
wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z następującymi
wyjątkami:
a) w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
b) w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia
przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił
zgon
c) w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne
do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
d) w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją
medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie;
e) w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lata, licząc
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od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał
skierowanie;
w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go
roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu,
w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania
obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją
zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e)
przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych
przepisów prawa;
w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku
o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu
odnotowania sprzeciwu;
w przypadku dokumentacji medycznej lub danych o innym charakterze,
stanowiących materiał istotny z punktu widzenia naukowego lub naukowo –
badawczego, przez okres 50 lat,
poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być
przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych
ustanowionego na wniosek Pacjenta, wniosek organu nadzorczego –
w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

