Klauzula informacyjna dla Pacjentów
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 ), niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Medycyna Grabieniec” Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi ( 91-140 ), ul. Grabieniec 13, adres e-mail:
daneosobowe@grabieniec.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: inspektor@grabieniec.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielania
świadczeń zdrowotnych, w tym na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w
związku z wykonywaniem działalności leczniczej, na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z treścią ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 160, z
późn.zm. ) oraz przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U.
2017 r., poz. 1318, z późn.zm. ). Jednocześnie, w przypadku udzielania świadczeń
odpłatnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust.
1 lit. b RODO ( niezbędność danych celem wykonania umowy ).
4. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz w systemach
informatycznych, w tym programach do prowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą.:
- pracownicy i współpracownicy Administratora, na podstawie stosownego
upoważnienia - w zakresie koniecznym do wykonywania zadań związanych z
udzielaniem świadczeń medycznych,
- podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych ( podwykonawcy ), na podstawie zawartej umowy
powierzenia danych w celu realizacji zleconych zadań,
- podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 listopada
2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U. 2017 r., poz.
1318, z późn.zm. ),
- w przypadku uczestniczenia przez Państwa w projektach realizowanych przez
Administratora, a finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych
środków publicznych, dane udostępniane są także podmiotom finansującym
Projekt/Program – w celach sprawozdawczo-rozliczeniowych,
- dostawca programu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
dostawca programu do prowadzenia sprawozdawczości medycznej, w tym
celem sprawozdawania udzielonych świadczeń do Narodowego Funduszu
Zdrowia, a także dostawca usług poczty elektronicznej Administratora,

6.
7.

8.
9.

10.

11.

- podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie koniecznym do
komunikacji z Pacjentami drogą tradycyjną, tj. Poczta Polska oraz firmy
kurierskie,
- podmioty, które przedstawią Państwa zgodę na przekazania danych
osobowych przetwarzanych w Spółce ( np. Towarzystwa Ubezpieczeń, w
przypadku przedstawienia Państwa zgody na udzielanie informacji o stanie
zdrowia ).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresów
ich przechowywania wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U.
2017 r., poz. 1318, z późn.zm. ).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
do żądania ich poprawienia/sprostowania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ( następcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
od dnia 25 maja 2018 roku ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest
warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją braku podania
danych osobowych będzie brak możliwości ich udzielenia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania danych.

Powyższa informacja ma zastosowanie również w przypadku, gdy ze świadczeń
udzielanych przez Administratora korzysta osoba małoletnia bądź osoba
ubezwłasnowolniona – wówczas informacja dotyczy zarówno Pacjenta/ korzystającego
ze świadczeń realizowanych przez Administratora, jak i jego przedstawiciela
ustawowego, przy czym wyłącznie w zakresie koniecznym dla udzielenia i realizacji
świadczeń.

Łódź, 25.05.2018 roku

