INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH PACJENTÓW
1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Wałowa 27, 80-858
Gdańsk, tel. 58 300 56 76, adres e-mail: sekretariat@pzoz.com.pl
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych przez e-mail:
iod@pzoz.com.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań podmiotu leczniczego,
polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
4. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W odniesieniu do danych
osobowych podanych dobrowolnie, a niewynikających z przepisów prawa,
podstawą przetwarzania jest zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez pacjenta,
podmioty wskazane w przepisach prawa oraz podmioty, które przetwarzają
dane w ramach świadczenia usług dla administratora (np. dostawcy usług
informatycznych, dostawcy oprogramowania).
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
i uzupełnienia.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i
ich przenoszenia.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku,
w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W
szczególnych przypadkach okres przechowywania określony jest w ustawie z
dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres
przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania zgody.
10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielenia
świadczeń zdrowotnych.

