
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe: imiona i nazwisko, numer PESEL lub w

przypadku  jego  braku  seria  i  nr  dowodu  osobistego  albo  paszportu,  data  i  miejsce  urodzenia,  dane

kontaktowe, w tym adres zamieszkania, do korespondencji, email, telefon, płeć, w celu jak w tabeli poniżej,

jak również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewntualnych roszczeń:

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w 

szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką 

medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty 

na odległość (np.telefonicznie) jak również w naszych 

placówkach.

Art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.h RODO w 

zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta 

oraz oraz § 10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia MZ

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej i 

opiekuńczej.

Art.9 ust.2 lit. h RODO w zw.z art.24 ust.1 

Ustawy o prawach pacjenta oraz 

Rozporządzenia MZ

Odbieranie i archiwizacja oświadczeń, w których pacjenci 

upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji 

medycznej oraz udzialania im informacji o stanie zdrowia.

Art.6 ust.1 lit.c RODO w zw.z art.9 ust.3 oraz 

art.26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 

8 ust.1 Rozporządzenia MZ

Kontakt na podany przez pacjenta numer telefonu lub 

adres mailowy.

Art.6 ust.1 lit.b oraz f RODO, jako tzw.prawnie 

uzasadniony interes administratora, jakim jest 

opieka nad pacjentem oraz zarządzanie 

terminarzem przyjęć

Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej 

przez podmiot medyczny Inter.Med.Sp. z o.o. działalności 

gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym 

celu.

Art.6 ust.1 lit.b oraz f RODO, jako  tzw.prawnie 

uzasadniony interes administratora, którym jest

dochodzenie roszczeń podmiotu medycznego 

oraz obrona jego praw 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacji ciążących

na podmiocie medycznym  Inter.Med.Sp. z o. o. 

obowiązkach podatkowych ( np.wystawianie rachunków i 

faktur).

Art.6 ust.1 lit.c RODO w zw. z art.74 ust.2 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości

Dane  będą  przetwarzane  przez  Adminisratora  na  podstawie  wskazanych  powyżej  oraz  innych

przepisów prawa  powszechnego  w  okresie  realizacji  celu  przetwarzania,  a  po  tym  czasie  w  okresach

dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi Administratora przez

okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji

medycznej, z wyjątkiem: 

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które sa przechowywane przez okres:

-  5  lat,  licząc  od końca  roku  kalendarzowego,  w  którym udzielono  świadczenia  zdrowotnrgo  będącego

przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

-  2  lat,  licząc  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.

Jako  podmiot  leczniczy  dbamy  o  poufność  danych  pacjenta.  Jednak  z  uwagi  na  konieczność

zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach

dotyczących naszej działalności,  jako przedsiębiorcy, jak również realizacji  praw pacjenta, dane pacjenta

mogą byc przekazywane następującym grupom odbiorców:

a) innym podmiotom leczniczym ( np.szpital,  ZOZ, laboratoria analityczne) w celu zapewnienia ciągłości

leczenia,

b) dostawcom usług zaopatrujących Inter.Med. Sp. z o.o. w rozwiązania, umożliwiające udzielanie świadczeń

zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności NFZ),

c) dostawcom usług prawnych i doradczych na żądanie ( w szczególności sądom, kancelariom prawnym,

firmom windykacyjnym),

d) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw.

Jednocześnie Administrator informuje, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na

podstawie art.7 ust.3 RODO

-  osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  do  wycofania  zgody w dowolnym momencie  oraz  że

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej wycofaniem ( zgodnie z art.15-21 oraz art.77 RODO) 

-  osobie,  której   dane  dotyczą,  przysługuje  prawo dostępu  do danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  oraz  wniesienia

skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu świadczenia usług.

Udostępniane dane będą podlegały profilowaniu.

Administrator wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie

ochrony  danych  osobowych,  z  którą  można  się  skontaktować  pod  adresem  mailowym:

a.goluch@centrumadfinem.pl


