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Klauzula informacyjna 

(art.13 RODO) 

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w 

Libiążu (ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż) zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Paweł Gabriel email: 

pawel@maxbit.com.pl. 

3. Podstawą prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

a) w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych – art.9 ust.2 lit.h) RODO1 oraz ustawa z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

b) w przypadku marketingu – art.6 ust.1 lit.a) RODO, tj. wyrażona przez Pan/Panią zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, zaś w 

przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.3 lit.b) w celach marketingowych. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie 

płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - 

numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, 

całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię 

(imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, opis stanu zdrowia 

pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, informacje dotyczące wydania opinii albo 

orzeczenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskania informacji o 

stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych, imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta. 

 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w sferze, o której mowa w pkt.3 lit.a) jest 

wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym w celu zagwarantowania udzielenia 

świadczenia medycznego. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych może być odmowa 

wykonania świadczenia medycznego (z wyłączeniem bezpośredniego zagrożenia życia Pacjenta). 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w sferze, o której mowa w pkt.3 lit.b) jest 

dobrowolne, a brak udzielenia tej zgody nie ma żadnego wpływu na możliwość uzyskania 

świadczeń zdrowotnych i ich jakość. 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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) 
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7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego (np. Narodowy Fundusz Zdrowia w celu rozliczenia wykonanych świadczeń 

zdrowotnych). Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń 

zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat w przypadku zapisu badania 

obrazowego, 22 lata w przypadku dokumentacji medycznej dziecka poniżej 2 roku życia, 20 lat 

w przypadku standardowej dokumentacji medycznej, 30 lat w przypadku dokumentacji pacjenta, 

którego zgon miał miejsce z przyczyny uszkodzenia ciała lub zatrucia, 30 lat w przypadku 

dokumentacji zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, 40 lat w 

przypadku pracowników narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz 

biologiczne, 5 lat w przypadku skierowania, 2 lata w przypadku skierowania pacjenta, 

który nie stawił się na wizytę. Dane dotyczące nagrań teleporady będą przechowywane do 4 

tygodni od nagrania. Dane osobowe w sferze, o której mowa w pkt.3 lit.b) przechowywane będą 

przez okres 3 lat. 

 

11. Posiada Pan/Pani prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie (pkt.3 lit.b) bez wypływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Prawo do usunięcia danych, sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, nie może być realizowane 

wobec danych, które Administrator ma prawny obowiązek przechowywać jako dokumentacja 

medyczna. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może prowadzić do 

naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do 

dokumentacji medycznej. 

 

 


