
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA PACJENTA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie o 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 Rozporządzenie RODO, informujemy 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED” Sp. z o.o.  

ul. Dworcowa 14, 82-200 Malbork. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym 

adresem oraz telefonicznie pod nr tel. (55) 647-42-12 lub fax (55) 647-43-33 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie na adres siedziby Administratora 

wskazanym w pkt. 1. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO gdy  spełniony jest co najmniej jeden z 

poniższych warunków:  

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na administratorze, wynikających w 

szczególności z następujących aktów prawnych: 

- ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, 

- a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

w przypadku konieczności zabezpieczenia i dochodzenia swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed 

roszczeniami ze strony Pacjenta. 

Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. art. 9 

ust. 2 lit. h Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne 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 i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 

społecznego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.  dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co 

najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (za wyjątkami określonymi we wskazanym 

przepisie).  Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona zniszczona w sposób 

uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, 

jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta świadczeń zdrowotnych. 

Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom w zakresie i celach wynikających 

z przepisów prawa. Wykaz upoważnionych podmiotów i tryb udostępniania dokumentacji medycznej  szczegółowo regulują art. 

26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w 

Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 

• dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

• prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

• prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO (z zastrzeżeniem, że usunięcie danych osobowych może 

być zrealizowane wyłącznie, jeśli administrator nie jest zobowiązany przepisami prawa do ich dalszego przetwarzania); 

• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO (wyłącznie jeśli 

podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) 

• prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych i konieczność prowadzenia 

dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia 

świadczenia zdrowotnego.  

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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