Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta,
pozyskanych bezpośrednio od pacjenta.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o.
z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP
585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26 (dalej:
Administrator).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pcrsopot.pl
3. Celem przetwarzania Pan/Pani danych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań
medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), h) RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 ze zm. ), ustawą z dnia 27
sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm. ), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.). W przypadku udzielenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
5. Odbiorcami przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO
są podmioty współpracujące w udzielaniu Panu/Pani świadczeń zdrowotnych, wykonujące
zlecone przez Administratora badania, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty
zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, podmioty świadczące obsługę prawną
na rzecz Administratora, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji medycznej
oraz inne podmioty i organy upoważnione na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
6. Okres przez jaki Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wynika z art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi
i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie,

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego
przedmiotem skierowania lub zlecenia,
e) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
* 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
* 2 lat, 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,
f) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani
w przypadku danych przetwarzanych bez właściwej, ważnej podstawy prawnej. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
Pan/Pani zwykłego pobytu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma
Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
cofnięciem zgody.
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
w szczególności z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) - nie podanie danych
może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielania świadczenia
zdrowotnego. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich
nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
9. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty
elektronicznej na adres e-mailowy: iod@pcrsopot.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie
pisemnej na adres siedziby Administratora.

