Kraków, dnia 20 maja 2018 r.

Ogólna informacja dotycząca danych osobowych
pacjentów podmiotu leczniczego Medren

Podmiot Leczniczy Medren Renata Stępień Dutka (dalej Medren) przedstawia poniżej informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów, czyli osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy Medren.
Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust.
2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”.
1.

Administratorem danych osobowych jest Medren Renata Stępień Dutka z siedziba w Krakowie
ul. Kobierzyńska 117b/1u, 30-382 Kraków, posiadający REGON 357206481, NIP:
944-10-64-850 wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w księdze
rejestrowej o numerze 000000171839, numer telefonu: : 12 266 72 35 , adres poczty
elektronicznej: gabinet@medren.pl.

2.

w celu: udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, udokumentowania stanu zdrowia
pacjenta i udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a w przypadku świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych także w celu: zweryfikowania uprawnień
pacjenta do uzyskania tych świadczeń zdrowotnych, rozliczenia i skontrolowania tych
świadczeń zdrowotnych.

3.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c i art.
9 ust. 2 lit. h RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego obowiązujące w czasie
przetwarzania danych osobowych, do których w dniu ogłoszenia niniejszej informacji należą w
szczególności:
1) przepisy art. 24 – art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.);
2) przepisy innych aktów prawnych.

4.

Odbiorcą danych osobowych pacjenta mogą być: osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, inne osoby
i podmioty wskazane w szczególnych przepisach prawa, w tym organy administracji

)1

państwowej, a także osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne współpracujące z
Medren przy rozliczaniu tych świadczeń oraz prowadzeniu księgowości i rachunkowości.
5.

Dane osobowe pacjenta nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

6.

Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okresy,
o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz w szczególnych przepisach prawa. Dane osobowe pacjenta zapisane
w dokumentach innych, niż dokumentacja medyczna, będą przechowywane przez czas
określony odpowiednio dla tych dokumentach w szczególnych przepisach prawa, w
szczególności w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i
rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po
roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

7.

Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody pacjenta (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadkach innych, niż określone w punktach 3 i 11, przysługuje
pacjentowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej,
o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych.

9.

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy pacjent uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W przypadku przystąpienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez
Medren pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych gromadzonych w
dokumentacji medycznej i stanowi to wymóg ustawowy. Konsekwencją niepodania przez
pacjenta tych danych osobowych jest brak możliwości udzielania pacjentowi świadczeń
zdrowotnych przez Medren.
11. Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane również za pomocą systemu
informatycznego i odpowiedniego specjalistycznego oprogramowania i będzie dokonywane w
celu prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej

zgodnie z stosownymi prawnymi

wymaganiami . Dane osobowe pacjenta nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

W imieniu Medren
Renata Stępień Dutka
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