
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dotyczy danych osobowych pozyskiwanych od pacjenta 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Vita-Med sp. j. z siedzibą w Olsztynie ul. Świtycz-Widackiej 3, którego reprezentuje kierownik lek. 
Dorota Żerańska. 
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o 
podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217 z pózn. zm.), na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. c) i d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
 
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu 
pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.  
 
4. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 
5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za 
uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,  
 
7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.  
 
8. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowaniu danych.  
 

 
 
 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dotyczy danych osobowych pozyskiwanych w sposób inny niż od pacjenta, którego dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Vita-Med sp. j. z siedzibą w Olsztynie ul. Świtycz-Widackiej 3, którego reprezentuje kierownik lek. 
Dorota Żerańska  
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o 
podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217 z pózn. zm.), na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. c) i d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
 
3. Zakres danych, pozyskiwanych w sposób inny niż od pacjenta, którego dane dotyczą to:  

- Wyniki badań i RTG uzyskane od podmiotów wykonujących badania i RTG na podstawie skierowania wydanego pacjentowi przez lekarza NZOZ Vita-Med. sp. j. 

- Informacja o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta  
 
4. Pani/ Pana dane pozyskiwane są z:  

- Podmiotów wykonujących pacjentom badania i RTG na podstawie umowy na wykonywanie badań i RTG z NZOZ Vita-Med. Sp. j. 

- Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)  
 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu 
pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.  
 
6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 
7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za 
uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.  
 
9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowaniu danych.  
 

 


