Klauzula informacyjna dla Pacjenta
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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),
zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej Placówce,
oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" Sp. z o.o., ul. Józefa
Poniatowskiego 31, 37-450 Stalowa Wola.

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez email: rodo@medykstalowawola.pl .
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej moje dane osobowe będą przetwarzane?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych (niewymagające zgody) jest niezbędne do celów medycznych:
•

zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy,
diagnozy medycznej, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, zabezpieczenia społecznego, zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej

oraz do celów innych niż medycznych:
•

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, prowadzenia korespondencji, realizacji umów i działań niezbędnych
do zawarcia umów, wystawienia faktur i prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń finansowo-księgowych, prowadzenia
ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, archiwizacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez
Państwa lub przez nas.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 9 pkt. 2 lit. h. RODO, w związku
z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz innymi aktami prawnymi.
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora (Pracownikom), osobom upoważnionym
przez pacjenta, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych
umów z Administratorem.
Przez jaki okres będą przechowywane moje dane?
Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo,
tj. danych kontaktowych (numer telefonu) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się z mocy prawa i nie wymaga wyrażania zgody pacjentów. Podanie przez
Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udzielania świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
Czy moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą
o którym mowa w art. 22 RODO.
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