OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
przetwarzanej przez MEDICODENT w Kielcach

W związku z otrzymaniem od Państwa informacji stanowiących dane osobowe
informuję, że ich administratorem jest podmiot leczniczy MEDICODENT z siedzibą w
Kielcach 25-435, ul. Gabrieli Zapolskiej 5 i będzie z nich korzystał wyłącznie w celu
prowadzenia działalności leczniczej, w szczególności świadczenia przez Administratora usług
medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Adam Pietrzkiewicz, tel.: 41 33 00 981, e-mail.:
iod.medicodent@gmail.com.
Mają Państwo zgodnie z obowiązującym prawem możliwość dostępu do swoich danych
osobowych, otrzymania ich kopii, dokonania sprostowania lub zażądać ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jeżeli nie stoją temu naprzeciw przepisy RODO i innych ustaw. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1). Szczegółowy zakres obowiązków podmiotu leczniczego
definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy:
- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 ze zm.)
- z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
2017.1318 ze zm.)
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.)
- z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2017.6 ze zm.)
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami
art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.
U. 2017. 1318 ze zm.), a w szczególnych przypadkach do 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji
medycznej. W związku z ww. okresami przechowywania danych, prawo do zapomnienia
(żądania usunięcia danych) jest wyłączone.
Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w celu zachowania
ciągłości leczenia. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa,
organy publiczne (np. sądy i inne organy władzy publicznej) w zakresie realizacji obowiązków
prawnych jak i podmioty działające w imieniu i na rzecz podmiotu leczniczego w związku z
opieką nad należącym do niego systemem teleinformatycznym, a także inne podmioty
realizujące działalność leczniczą w związku z realizacją dodatkowych świadczeń zdrowotnych

np. w postaci badań diagnostycznych. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są
wykorzystywane przez podmiot leczniczy w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi.
Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do
prawidłowego (zgodnego z prawem) udzielania świadczeń zdrowotnych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia,
Norwegia i Lichtenstein.

