
Klauzula informacyjna 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje 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, zwane dalej Rozporządzeniem. 

W związku z Rozporządzeniem Przychodnia Medycyna Polska niniejszym informuje swoich Pacjentów na 

jakich zasadach odbywa się przetwarzanie ich danych osobowych. 

Dane osobowe, są gromadzone w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym 

rozmów telefonicznych, wizyt w Przychodni i internetowej rejestracji.   

I. Zakres przetwarzanych danych 

Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, 

email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane 

medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne. 

II. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych jest Przychodnia Medycyna Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-530) przy ulicy Łazarza 14, KRS numer  0000137661 

Aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych.  

Kontakt z IOD można uzyskać  wysyłając email na adres: kontakt@przychodniamedycynapolska.pl. 

III. Podstawa przetwarzania danych 

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, 

f Rozporządzenia, w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, 

h, i  Rozporządzenia, a także przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w 

związku z celami przetwarzania danych. 

IV. Cele przetwarzania 

Przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad 

profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, poprawie jakości zarządzania systemami i 

usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach 

medycznych oraz ochronie zdrowia Pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej. 
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Dane mogą być także przetwarzane w celu oferowania pacjentom dodatkowych usług w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej oraz procesu leczenia (cele marketingowe), a także usług wsparcia procesu 

leczenia przy użyciu dedykowanych platform utworzonych przez organy państwowe, w tym zakładania na 

rzecz pacjentów Internetowego Konta Pacjenta oraz Profilu Zaufanego.  

V. Źródło pozyskania danych 

 Dane osobowe, które przetwarzane są w Przychodni pochodzą w większości od Pacjentów - są one 

pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie, lub 

kontakcie telefonicznym. Dane gromadzone są także w czasie wykonywania czynności medycznych - przy 

wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o 

posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych 

(NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. 

VI. Przekazywanie danych podmiotom trzecim 

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia 

społecznego, NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym 

działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz 

ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z 

zawartą przez Pacjenta umową, Rzecznikowi Praw Pacjenta, . organom samorządu zawodów medycznych 

oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 

2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

VII. Okres przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego działania Administratora. 

Dokumentacja medyczna co do zasady przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 29 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Przychodnia przechowuje dokumentację na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 6 kwietnia 2020 r. roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania (Dz.U.2020.666). 

 

 



VIII. Prawa i obowiązki Pacjentów Przychodni 

1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma 

Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane 

przed wycofaniem zgody, 

2. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

3. prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

4.  prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych, 

5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej informacji na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez Przychodnię 

Państwa danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków 

ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem:  www.uodo.gov.pl/pl/132/224. 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres: św. Łazarza 14; Kraków. 

 


