KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 L119/1 z 4 maja 2016r.), dalej RODO, informuję, że:

✓

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest

Ewa Kluszczyńska Ośrodek

Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” z siedzibą główną w Troniny 5, 42-165 Lipie;
filie: Troniny 2B, 42-165 Lipie, ul. Łęczycka 24a, 42-200 Częstochowa, ul. Stanisława
Staszica 34, 42-100 Kłobuck, ul. Stanisława Staszica 32, 42-100 Kłobuck;
✓

Inspektor ochrony danych – Dr n. med. Marek Kluszczyński, kontakt listowny na
adres administratora, telefoniczny pod numerem telefonu

603 370 328, e-mail:

kluszcztroniny @gmail.com
✓

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani poprzez zgłoszenie się do nas
w celu objęcia opieką zdrowotną finansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia, PZU
Zdrowie lub komercyjną.

✓

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w tym:
•

ustalenia Pana/Pani tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie
do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość
(telefonicznie), na stanowiskach rejestracyjnych oraz gabinecie lekarskim.

•

leczenia i diagnozy medycznej, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
wystawienia zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

•

zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzieleniem świadczeń zdrowotnych w tym
rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,

•

na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, w celach archiwalnych,
naukowych, statystycznych lub sprawozdawczych,

•

w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności.

(podstawa prawna: art. 9 ust.2 lit. h), f) j) RODO oraz art. 6 ust.1 lit. b), c) RODO, Ustawa z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia, Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości )
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✓

Wszystkie dane ujawnione mogą być wyłącznie odbiorcom upoważnionym na mocy
przepisów prawa bądź na zasadach opisanych w umowach powierzenia lub przy wyraźnej
zgodzie osób, których dane dotyczą.

✓

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania. Okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przepisami
prawa (art. 29 ustawy z dnia 6 listopad 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta) wynosi obecnie 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
wisu w dokumentacji medycznej). W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby
księgowości

i rozliczeń podatkowych (faktury) związanych z wykonaniem usługi

medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną okres przechowywania wynosi 5
lat. Liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Po upływie w/w okresów Pani/Pana dane będą usuwane.
✓

Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania

danych osobowych.
✓

Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

✓

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautoamtyzawanego podejmowania decyzji
w tym również w formie profilowania

✓

Podanie

danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie

obowiązującego prawa tj. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz
ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjent i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa
podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenia
świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
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