INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Działając na podstawie art. 13 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
(dalej zwanego RODO) informujemy o zasadach na jakich przetwarza się Twoje dane osobowe
w naszej placówce medycznej:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gnieźnie,
przy ul. Pustachowska 1,62-200 Gniezno, z którym możesz skontaktować się na adres: e-mail:
biuro@log-med.com, tel: (61) 425 53 35.
Placówka medyczna zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000749775, NIP: 7842510716,
REGON: 369263110.
2.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
świadczenie usług medycznych, kontakt z pacjentem dotyczącym wizyt w placówce
oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

3.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej
art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
oraz Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie
art.25 ust.1 dotyczącego dokumentacji medycznej
- w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia
art.9 ust.2 lit. c i h RODO w związku z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
oraz Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów pacjenta art.6 ust.1
lit.d RODO
- w zakresie niezbędnego przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych art.6 ust.1 lit.f RODO.
4. Źródło pozyskania danych osobowych:
dane osobowe pozyskiwane są od pacjentów lub bezpośrednio od innej jednostki medycznej kierującej
pacjenta do naszej placówki.
5. Udostępnienie danych osobowych:
dane mogą być przez nas udostępniane:
podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
uprawnionym organom państwowym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. sąd, prokuratura.
Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, którym zlecono usługi medyczne, pielęgnacyjne
i rehabilitacyjne w ramach prowadzonej działalności leczniczej, a także na rzecz podmiotów z którymi

Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją usług na rzecz Administratora danych np.: firmie obsługującej systemy informatyczne, jak
również pracownikom oraz osobom upoważnionym przez pacjenta lub jego przedstawicielowi
ustawowemu.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami:
przez okres 30 lat
- w przypadku dokumentacji medycznej, gdy nastąpi zgon pacjenta na skutek
uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon,
- w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne
do monitorowania losów krwi i jej składników, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu,
przez okres 22 lat
- w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci, wytworzonej w okresie
do ukończenia 2. roku życia,
przez okres 10 lat
- w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną
pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
przez okres 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.
Po upływie ww. okresów dokumentacja medyczna będzie zniszczona w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy. Dokumentacja do zniszczenia może
być wydana pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta, jego przedstawicielowi
ustawowemu.
8.

Prawa przysługujące pacjentom:

w związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo przenoszenia danych do innego administratora,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•
•

prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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
(RODO).
Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach
świadczenia usług medycznych.

9. Wymóg podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.

Administrator Danych Osobowych

