OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest NZOZ ZLA Przychodnia POGOŃ Sp. z o.o. z siedzibą w
Sosnowcu (kod: 41-200), ul. Grota-Roweckiego 37 w zakresie przetwarzania danych osobowych,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu NZOZ ZLA Przychodnia POGOŃ Sp. z o.o.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w NZOZ ZLA Przychodnia POGOŃ Sp. z o.o. są
następujące: biuro@nzoz-zla.pl , tel. 32 269-04-55 (kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00).
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków
ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.), Ustawie z
dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2016r.,
poz. 186 ze zm.); Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst
pierwotny: Dz. U. 2011r. nr 113, poz. 657, tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 636 ze zm.);
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069 ze zm.).
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do
pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie wyraża Pan/i również zgodę na przetwarzanie przez
Przychodnię Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa
zgoda nie jest wymagana. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania. Dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane
w przepisach RODO „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego
okresu.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak
również profilowania.

