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K l a u z ula inf or m a c yj n a o prz et w arz a ni u d a n y c h
P a cje nt i je g o prz e d st a w i ciel u sta w o w y

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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),
informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych jest Specjalistyczny
Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8,
61 – 825 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8,
61 – 825 Poznań, e-mail: iod@szoz.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych odbywać się będzie:











w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1) – dalej RODO w związku z art.3.1. ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
w celu profilaktyki zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust 2 lit. h RODO) w związku z art.3 ust.2
ustawy o działalności leczniczej oraz art..24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;
w celu diagnozy medycznej i leczenia (podstawa z art. 9 ust 2 lit. h RODO) w związku z art.3
ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz art..24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;
w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami
zabezpieczenia społecznego (podstawa z art. 9 ust 2 lit. h RODO) w związku z art.54 ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych pacjentów, ogólnej
optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
naszych pacjentach, analizy finansowej - będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu wystawiania rachunków za wykonane usługi (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) w
związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu nawiązania kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby
poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, potwierdzić
rezerwację, przypomnieć lub odwołać termin, poinformować o możliwości odbioru
wyników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest opieka nad
pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe objęte dokumentacją medyczną będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami
prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dane
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości

Strona 1 z 2

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH

Zał. nr 1 do Zarządzenia DN-021-1-28/18
Wydanie:1 Z dnia: 25.05.2018

oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także
prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pacjenta i jego przedstawiciela
ustawowego.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta i jego przedstawiciela
ustawowego narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych danych osobowych jest warunkiem
świadczenia usług medycznych, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową rezerwacji wizyty czy
udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne - ich
nie podanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt
będzie niemożliwy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi
współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe,
prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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