Szanowni Państwo,
w związku z wejściem 25-05-2018r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 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 ( „RODO”), pragniemy
Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest NZOZ
Przychodnia Rejonowa Nr1 s.c., Narutowicza 35, 21-500 Biała Podlaska
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, adres e-mail: przychodnia.rejonowa1@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji świadczeń medycznych
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
-

upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora

-

upoważnieni pracownicy i przedstawiciele NFZ

-

upoważnieni pracownicy i przedstawiciele podmiotów współpracujących z
Administratorem (laboratoria, pracownie diagnostyczne, poradnie
specjalistyczne, szpitale)

-

dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one
upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być udostępniane
na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu
obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) podmiotom i organom wymienionym
w tej ustawie.

-

upoważnieni pracownicy i przedstawiciele podmiotów działających na zlecenie
administratora w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej systemu
elektronicznej dokumentacji medycznej, serwis aparatury medycznej

5. Podstawa prawna przetwarzania danych Art.6 ust.1, lit c i e RODO oraz w
szczególności :
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o
dokumentacji medycznej

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
-

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

-

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

-

wniesienia skargi do organu nadzorczego

wg zasad określonych w przepisach wymienionych w punkcie 4
8. Z praw wskazanych w punkcie 6 powyżej można skorzystać poprzez
drogę pisemną przez złożenie pisma osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr1, Narutowicza 35, 21-500 Biała Podlaska
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane pisemnie i elektronicznie, zgodnie z
metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt.
2 powyżej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym Art.13 ust.2 lit e. RODO
ich nie udostępnienie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń
medycznych

