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Załącznik nr 3 
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną Centrum 
Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp. k. 

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 
RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych, a na administratorów, którzy 
przetwarzają dane osobowe nakłada obowiązki m.in. w zakresie informowania osób fizycznych 
o przetwarzaniu ich danych osobowych. 

Kto jest 
administratorem 
Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp.k., z 
siedzibą Rzeszowie ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów (dalej jako „MEDYK”), e-mail: 
medyk@medyk.rzeszow.pl, nr tel. (17) 850 80 05. 

Z kim należy się 
kontaktować w 
sprawach związanych z 
przetwarzaniem 
Państwa danych 
osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 
MEDYK można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem  
e-mail:iod@medyk.rzeszow.pl. 

Jaki jest zakres 
przetwarzanych przez 
MEDYK danych 
osobowych i jakie jest 
źródło danych? 

W celu objęcia opieką zdrowotną przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, 
nazwisko, nr PESEL (a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – datę urodzenia), 
miejscowość, adres zamieszkania, stanowisko, miejsce pracy. Możemy również otrzymać 
Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia 
opieką zdrowotną. 
Podczas korzystania przez Państwa z naszej opieki zdrowotnej powstaje u nas dokumentacja 
medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w 
szczególności informacje o stanie zdrowia, w tym informacje o preferencjach seksualnych. 
Takie informacje są zbierane, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i zapewnienia 
prawidłowego leczenia oraz opieki zdrowotnej. 
Państwa dane, które przetwarzamy pochodzą od Państwa w związku ze świadczeniem usług 
medycznych lub od Państwa pracodawców. 
 

Jaki jest cel i podstawa 
prawna przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot leczniczy w celu świadczenia usług 
medycznych i prowadzenia działalności leczniczej, w tym ustalenia tożsamości przed 
udzieleniem świadczenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, realizacji 
praw pacjenta oraz w celach rozpatrywania reklamacji oraz odpowiadania na pytania, wnioski 
i żądania kierowane do nas. Państwa dane możemy też przetwarzać w celu dochodzenia, 
ustalenia, obrony przed roszczeniami oraz w celach informacyjnych.  
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 
1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 i 

następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) i kodeksu pracy (w 
przypadku badań przewidzianych w kodeksie pracy) – w zakresie w jakim prowadzimy 
działalność leczniczą i świadczymy usługi medyczne, w tym prowadzimy i przechowujemy 
dokumentację medyczną, ustalamy tożsamość przed udzieleniem świadczenia oraz 
realizujemy prawa pacjenta, rozpatrujemy reklamację związane ze świadczonymi przez 
nas usługami. 

2. Art. 6 ust. 1 lit. b (zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy) i art. 6 
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes po stronie MEDYKA w postaci konieczności 
zarządzania świadczonymi usługami) – w przypadku gdy kontaktujemy się z Państwem w 
celu zarządzania świadczonymi usługami, w tym potwierdzenia wizyty bądź jej 
odwołania, poinformowania o terminie wizyty. 

3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes po stronie MEDYKA w postaci 
konieczności poprawy jakości świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb 
pacjentów) -  w przypadku gdy kontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania Państwa 
opinii na temat świadczonych usług. 

4. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes po stronie MEDYKA w postaci 
dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami) -  w przypadku gdy przetwarzamy 
dane w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne). 
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5. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w zw. z przepisami w szczególności prawa 
podatkowego nakładającego obowiązki przechowywania dokumentacji – w przypadku 
gdy wystawiamy faktury i rozliczamy świadczone usługi. 

Komu przekazywane są 
Państwa dane 
osobowe? 

Państwa dane osobowe w celu zapewnienia przez nas prawidłowego świadczenia usług oraz 
prawidłowej organizacji prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przekazywane 
innym podmiotom leczniczym współpracującym z MEDYK w celu zapewnienia świadczeń 
medycznych, dostawcom oprogramowania informatycznego, w tym medycznego, dostawcom 
sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne, podmiotom serwisującym urządzania i sprzęt używane przez MEDYK, innym 
podmiotom, którym MEDYK powierzył na podstawie umów przetwarzanie danych osobowych, 
podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony 
przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością, podmiotom świadczącym usługi 
medyczne na zlecenie MEDYK, osobom upoważnionym przez Państwa w związku z realizacją 
Państwa praw jako pacjenta, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 
przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.), a także 
Państwa pracodawcom lub podmiotom, z którym MEDYK zawarł umowę na podstawie której 
świadczymy dla Państwa usługi. 
 

Czy Państwa dane są 
przekazywane poza 
Unię Europejską? 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowej.  
 
 
 

Przez jaki czas 
przetwarzane są 
Państwa dane 
osobowe? 

W przypadku dokumentacji medycznej mamy obowiązek jej przechowywania co najmniej 
przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.). W innym przypadku przetwarzamy Państwa 
dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów 
kodeksu cywilnego, a także do upływu okresu wynikającego z przepisów w szczególności 
prawa podatkowego nakładającego obowiązki przechowywania dokumentacji (który wynosi 5 
lat od końca roku kalendarzowego, w  którym nastąpiło dane zdarzenie gospodarcze) lub do 
czasu wniesienia sprzeciwu (o ile przepisy prawa przewidują możliwość skutecznego 
wniesienia sprzeciwu). 

Czy podanie danych 
jest Państwa 
obowiązkiem? 

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy mamy 
obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z 
wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może 
skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze 
względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania 
Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy 
imiennego rachunku na Państwa rzecz. 
Pozostałe dane osobowe (np. numer telefonu, e-mail) mogą być podane przez Państwa 
dobrowolnie, a ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia, ale może 
uniemożliwić kontakt w celu potwierdzenia wizyty, odwołania wizyty, przypomnienia o wizycie 
lub wypełnienia ankiety na temat jakości świadczonych usług. 
 

Jakie mają Państwa 
prawa? 

Mają Państwo prawo żądać od MEDYKA dostępu do Państwa danych, ich  sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  
Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.  
Mogą Państwo także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
 

Czy Państwa dane 
osobowe będą 
przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany? 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
profilowane. 
 
 
 

 


