Klauzula informacyjna dla pacjenta
Zgodnie z art. 13 oraz 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 osobowych) – dalej „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała
Archanioła z siedzibą w Rusinowicach przy ul. Zielonej 23;
2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
agatakocybaodo@interia.pl; pod nr telefonu 34 357 05 23.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń rehabilitacyjnych,
leczniczych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz - w wymaganym
zakresie – organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa;
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udzielenia świadczeń
zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym, m.in.
konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być
podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również
niezbędne do wystawienia rachunku.
6) Posiada Pani/Pan prawo:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje
w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z/s w Warszawie ul. Stawki 2).
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia
6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dokumentacja medyczna
jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

