
Treść klauzuli informacyjnej dla pacjenta 
 

Sposób 
wprowadzenia 

 
Dane osobowe pacjenta i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego małoletniego 
pacjenta: 
 
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,  
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia 
wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, współpracy z Sądami, organami pomocy 
społecznej i pomocy w rodzinie, policją i innymi organami administracji samorządowej lub 
państwowej, współpracy ze szkołą i innymi podmiotami leczniczymi.   
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia po wymaganym 
okresie przechowywania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. 
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 
wykonania świadczeń zdrowotnych i usługi medycznej.  
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w 
tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z 
przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia  oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych. Podstawą przetwarzania danych w 
zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 
1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, 
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. 
 
Odbiorcami danych osobowych będą:  
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych  
i służbowych,  

• podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty 
zewnętrzne wspierające w realizacji świadczeń zdrowotnych (lekarze na umowach 
cywilnoprawnych, firmy serwisujące systemy teleinformatyczne  
i urządzenia diagnostyczne, podmioty świadczące usługi transportu medycznego oraz 
wykonujące niektóre badania diagnostyczne, 

• instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa. 
  
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 
 
Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
Pani/Pana dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez okres wynikający ze 
szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja 
medyczna przechowywana jest standardowo przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi  
w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów o których mowa w art. 29 ustawy o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą 
materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej 
ustawy. 
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas 
świadczeń zdrowotnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pan/Pani podać swoich danych 
osobowych to nie będziemy mogli, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia  
i zdrowia, zrealizować świadczenia zdrowotnego. 
 
Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Ośrodek Leczniczo –
Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o., 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2  i tablicach ogłoszeń na 
terenie budynków OLR „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.. 

- w postaci wywieszki 
na tablicy ogłoszeń w 
rejestracji, poradni, 
izbie przyjęć, 
fizjoterapii 
ambulatoryjnej, w 
ciągach 
komunikacyjnych, 
- na stronie interntowej 
Ośrodka, 
-klauzula jako odrębny 
dokument dołączany 
do akt medycznych- 
opcjonalnie 


