
Klauzula informacyjna dla Pacjentów NZOZ Marimed w Powałkowicach 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego: 

„RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest ALTO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa 

Gdańska 19,  tel. +48 52 50 65 709. 

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować  do Inspektora 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: odo@alto.org.pl lub na adres Administratora. 

3. Przetwarzamy Dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest 

zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co 

rozumiemy: 

a) Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych 

podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie), na stanowiskach rejestracyjnych 

czy w gabinecie lekarskim. 

b) Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji medycznej. 

c) Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje 

oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji 

medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. 

d) Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, aby np. 

potwierdzić rejestrację bądź odwołać termin konsultacji. 

e) Jako Administrator danych mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej 

przez nas działalności i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 

skorzystania z usługi. 

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, biorącym udział w realizacji 

świadczeń medycznych, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym odbiorcom, jedynie 

upoważnionemu personelowi i firmom współpracującym z zachowaniem zasad poufności i 

bezpieczeństwa - na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych oraz 

upoważnień. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrze biorące udział 

przy realizacji usługi księgowej, prawnej, informatycznej.  

6. Dane osobowe, zawarte w dokumentacji medycznej, będą przechowywane przez okres 20 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z 

wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(do państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowej. 



8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a co 

do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy.  

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana 

zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania * 

 
* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 Podstawy prawne: 

a) RODO -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; 

b) Ustawa o prawach pacjenta -ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

c) Rozporządzenie MZ  z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania; 

d) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 


