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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe) jest Przemysław Jasnowski prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Przemysław Jasnowski Gabinet Lekarski, adres: 42-200 Częstochowa,
al. Wolności 34, tel. 601 541 416.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym
dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W
przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Jan Bińczyk Prywatne Centrum Medyczne
Medyk Centrum przy al. Wolności 34 w Częstochowie; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118; Monika Zoła-Lizak NZOZ
ARCUS-MED Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne i Lekarskie przy ul. Św. Rocha 17 w
Częstochowie.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania. Okres przetwarzania (przechowywania) zależny jest od powszechnie
obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Obecnie
okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń
zdrowotnych (ostatni wpis w dokumentacji medycznej)1 . W składa dokumentacji medycznej
wchodzi także elektroniczny zapis fotograficzny (zdjęcia) dokumentujący stan zdrowia przed i
po zabiegu operacyjnym. W przypadku faktur/rachunków/innych dokumentów związanych z
wykonaniem usługi medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres
przechowywania wynosi 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji
medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania
danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z
dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania
danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenie świadczeń
zdrowotnych, chyba, że inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Obecnie okres przechowywania dokumentacji medycznej określa ozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia
2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966), ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta
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