
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych dalej RODO) informuję się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „Centrum Zdrowia  Dr Mastej” Spółka Cywilna, 

Ryszard Mastej, Mirosław Mastej. 

2. Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za 

pomocą adresu mailowego.  

Patryk Filip e-mail: pfilip.liwerbeg@onet.pl 

3. Cele przetwarzania osobowych danych  

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki  zdrowotnej, prowadzenia, 

przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:  

Do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy 

medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania 

systemami lub usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia na podstawie: art. 9 

ust. 2 lit. h RODO, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania; ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające świadczące usługi na rzecz 

jednostki (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usług 

przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów 

informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych). 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

7. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Prawo do wniesienia skargi 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych 

uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.  

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu 

o profilowanie. 


