
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW 
 

Jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza że odpowiadamy za ich wykorzystanie 
w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej jako RODO informujemy, jak niżej: 
 

Administrator 
danych 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów”  
Sp. z o.o. 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- osobiście lub listownie na adres: ul. Tomasza Zana 6, 42-217 Częstochowa  
- przez e-mail: n_zoz_zana@poczta.onet.pl 
- telefonicznie: 34 364 07 61  

Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych  

iod@przychodniazana.pl, tel. 604 141 376 z IOD można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania Państwa dane przetwarzane są w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi 

w celu ochrony stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia 

Wymóg podania 
danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego Pacjenta 
wobec którego realizujemy wymienione wyżej cele przetwarzania  

Podstawy prawne 
przetwarzania 

obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit h)  RODO  
art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  

art. 24, 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Odbiorcy danych Państwa dane są udostępniane: 

• podwykonawcom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym 
w wykonywaniu świadczeń usług medycznych, zarządzaniu udzielaniem tych 
usług oraz leczeniu 

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 
 
O szczegóły możecie Państwo dopytać nas indywidualnie. 

Przekazywanie 
danych  

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych  

Państwa prawa  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem danych, które 

zgodnie z przepisami prawa musieliśmy od Państwa pobrać), 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem 

danych, które zgodnie z przepisami prawa musieliśmy od Państwa pobrać) 

Okres 

przechowywania  

danych osobowych  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, tj. 
przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu z wyjątkami wynikającymi z art. 
29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 10 lat klisza RTG, 5 lat 

skierowania i zlecenia, 22 lata dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do 
ukończenia przez nie 2 roku życia)  

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

Informacja o 
podejmowaniu 
zautomatyzowanych 
decyzji  

W oparciu o przekazane przez Pacjenta dane nie będziemy podejmowali 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  

 
Ważna od 2 kwietnia 2019 r.  


