Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDO – MEDICA Sp. z o.o. – klauzula
informacyjna świadczenia usług medycznych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) ENDO – MEDICA Sp. z o.o. informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, DANE KONTAKTOWE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDO – MEDICA Sp. z o.o. (dalej: ENDO – MEDICA
Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe administratora to: ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz, tel: 52 373 11 22, adres e-mail:
info@endomedica.bydgoszcz.pl, adres strony internetowej: www.endomedica.bydgoszcz.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
ENDO MEDICA S. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
- zawrzeć umowę świadczenia usług medycznych i wypełniać jej warunki,
- realizować cel ochrony zdrowia, udzielać i zarządzać udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
utrzymywać system teleinformatyczny, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna,
zapewniać bezpieczeństwo tego systemu,
- wykonywać rozliczenia finansowe,
- dla celów podatkowych i rachunkowych,
- wypełniać prawny obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej,
- kontaktować się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług,
- przechowywać dane w celach wykazania rozliczalności tj. wykazania przez administratora spełniania
obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- dochodzić roszczeń.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
- niezbędność do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług medycznych, udzielania
i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego,
w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, zapewniania bezpieczeństwa tego systemu –
art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- niezbędność do ochrony żywotnych interesów pacjenta - art. (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 29 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH
W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to
konieczne dla realizacji celów przetwarzania. Dane mogą być przekazane:
- osobom upoważnionym przez ENDO – MEDICA Sp. z o.o. – pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- osobom upoważnionym przez Pana/Panią,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecone będą czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, biurom
rachunkowym, informatykom, sądom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
- na czas realizacji umowy oraz na okres:
- 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonania ostatniego wpisu – dokumentacja
medyczna, z poniższymi wyjątkami:
- 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – dokumentacja medyczna
w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
- 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – dokumentacja
medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników,
- 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – zdjęcia rentgenowskie,
przechowywane poza dokumentacją medyczną Pacjenta,
- skierowania na badanie lub zlecenia lekarza: a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
lekarza, b) 2 lata, 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,
- 22 lata – dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia.

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO DO:










żądania udostępniania swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych;
w przypadkach, w których do przetwarzania danych wymagana jest zgoda – prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody
przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług
medycznych. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych nie będziemy w stanie
świadczyć dla Pana/Pani tych usług, a bez wskazania osób upoważnionych do zasięgania informacji
o Pana/Pani zdrowiu, nie będziemy mogli udostępniać danych medycznych innym osobom pytającym
o nie w Pana/Pani imieniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

