Obowiązek informacyjny „ ZDROWIE ’’ Sp. zo.o. zgodnie z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), informuje że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ZDROWIE” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 7, NIP: 8271992058,
REGON: 73101824400000.
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zpzdrowie.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora
działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług
medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2. lit. a), c), f), g), h), i), j) RODO;
b. ustawa o działalności leczniczej;
c. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
d. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
e. ustawa o służbie medycyny pracy;
f. ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
g. ustawa o publicznej służbie krwi;
h. ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów;
i. ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
j. ustawa o leczeniu niepłodności;
k. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są podmioty upoważnione do tego z tytułu
obowiązującego prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017r., poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów
krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie;
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
- 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;
e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
(zgody) ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej dane
osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu
przetwarzania.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Obowiązek informacyjny „ ZDROWIE ” Sp.zo.o. zgodnie z RODO

MONITORING
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), ZDROWIE Sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych
informuje że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZDROWIE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 7, NIP: 8271992058,
REGON: 73101824400000.

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zpzdrowie.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony
mienia i przetwarzanych na tym obszarze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych oraz art. 222 Kodeksu
pracy.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są podmioty upoważnione do tego z tytułu
obowiązującego prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, jednak nie dłużej niż 2 tygodnie.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
(zgody) ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej dane
osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu
przetwarzania i prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dariusz Nowak
tel.691-059-519
e-mail: iod@zpzdrowie.pl
osobisty kontakt :
Zdrowie Sp. z o.o.
98-200 Sieradz
ul. Aleja Pokoju 7
Pok. 32
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