Głuszyca, 25 maja 2018 r.
RODO – Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) z dnia 27.04.2016 r.
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwanym RODO – Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o. o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem diagnostyki,
leczenia, profilaktyki, rehabilitacji jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„UNIMED” Spółka z o. o. z siedzibą w Głuszycy 58-340, ul. Grunwaldzka 24, KRS
0000014436, NIP 886-25-29-062, zwana dalej Spółką.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy RODO,
w szczególności art. 6 rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności
przetwarzania danych oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony
zdrowia, w tym:
 ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta,
 ustawa o działalności leczniczej,
 ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 ustawa o służbie medycyny pracy,
a także zgoda pacjenta, gdy Spółka jest uprawniona lub zobowiązana do
przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych,
wykonywania działalności leczniczej, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej,
wykonywania świadczeń z zakresu medycyny pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej
lub zabezpieczenia społecznego, orzekania o stanie zdrowia, zarządzania systemami
i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, rozliczania usług medycznych, do celów statystycznych oraz
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące zdrowia będą przetwarzane i przechowywane
przez okres niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane,
natomiast pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami, w szczególności w celu zarządzania i rozliczania
usług medycznych. Przetwarzane dane osobowe pacjentów są częścią dokumentacji
medycznej, w związku z tym administrator jest zobowiązany przechowywać dane
osobowe zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są następujące podmioty: Narodowy
Fundusz Zdrowia, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci świadczący usługi zdrowotne,
pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o. o.
posiadający uprawnienia do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pełniący
funkcje pomocnicze ( rejestracja, rozliczanie usług z NFZ, dział księgowości ), inne
podmioty lecznicze, które w ramach świadczenia usług medycznych i diagnostyki
medycznej uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych, organy
publiczne
odpowiedzialne
za
organizowanie,
finansowanie,
nadzór,
sprawozdawczość w zakresie działalności leczniczej.
Ponad to Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom przez Panią/Pana
upoważnionym.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia
danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i – w razie
złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi
medyczne/zdrowotne – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
ani czasowego lub trwałego ograniczenia ich przetwarzania w odniesieniu
do danych osobowych przetwarzanych w celach świadczenia usług medycznych/
udzielania świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy
Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Pacjenta - w celach innych niż
świadczenie usług medycznych / udzielanie świadczeń zdrowotnych.
7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu:
(74) 84-56-250, osoba odpowiedzialna: Maria Kowalczyk, adres e-mail:
unimed@unimed.pl
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zasady opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.
tj. od dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO.
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o. o. w związku
ze zmieniającymi się przepisami prawa zastrzega sobie prawo do ciągłego
poprawiania i udoskonalania formy i treści informacji zawartych w tym dokumencie.

