
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pacjentów 
 
W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku 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) – dalej: RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną 
dotyczącą ochrony danych osobowych pacjentów  
 
Powyższa Klauzula ma charakter informacyjny, w związku z powyższym nie musicie się Państwo z nami 
kontaktować, ani składać jakichkolwiek oświadczeń. 
  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. al. 
Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra,  dalej zwany „Administratorem”, NIP: 9731025278, REGON: 
363377516. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest p. Rafał Wielgus, e-mail:  iod@bhpex.pl, tel. 68 411 40 00, 
https://www.bhpex.pl/iod/. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i 
kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: 
diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i 
zarządzania udzielanymi usługami medycznymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 
ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.: 

− przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz 
art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

− przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na 
podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

− przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz 
zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit 
h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

• Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym 
przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako 
tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona 
naszych praw. 

• Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych – wystawiamy 
np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane w pkt. 3, np. w celach 
marketingowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to upoważnione organy państwowe, 
firmy na podstawie umów powierzenia danych 

6. Dane osobowe przetwarzane będą: 

• przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych, 

• przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują ̨ Administratorowi przechowywać ́
Pani/Pana dane osobowe będą przez lat 20 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 
kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666). 

• w okresie, w którym Administrator może ponieść ́ konsekwencje prawne niewykonania danego 
obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, 
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• okresach określonych w USTAWIE z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta art. 29 ust. 1 jeśli dotyczy, 

• przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się ̨roszczenia 
wynikające z łączącej Pani/Pana i Administratora umowy, a w przypadku dochodzenia przez 
Administratora roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich 
postępowań́. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania swoich danych, 

• prawo do usunięcia swoich danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych 

• prawo do przenoszenia swoich danych 

• prawo do sprzeciwu 
Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane 
te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych. 

8. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Administratora lub do organu nadzorczego ds. ochrony 
danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na 
formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych 
bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Administratora. Weryfikacja Pani/Pana 
danych może być w oparciu o dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający 
tożsamość, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a 
w pozostałym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganych 
ustawodawstwem medycznym może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości 
jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. 
niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz. 

11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane oraz nie będą przekazywane do 

państwa trzecich. 


