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Klauzula obowiązku informacyjnego – Pacjent 
 

SZANOWNY PACJENCIE, 
 

na podstawie art. 13 ust. 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), zwanego dalej RODO informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpakowska Małgorzata i Stachura Ewa – wspólnicy 
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „ONKO-

Team Diagnostyka Szpakowska Stachura”, z siedzibą w Poznaniu (61-104), Chwaliszewo 72A/5, zwani 
dalej Administratorem. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może 

się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem 
daneosobowe@onkoteam.pl. 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w zakresie takich danych jak:  

 nazwisko i imię, numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania,  

 dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna 
do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz 

adres jego miejsca zamieszkania,  

 nr telefonu, adres e-mail, 

 dane kontaktowe osób, które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do 
dostępu do dokumentacji medycznej, 

 oraz inne informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności o stanie zdrowia, jak również 

informacje o nałogach czy dane genetyczne. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora celem wypełnienia poniżej 
zdefiniowanych celów na podstawie wyspecyfikowanych podstaw prawnych: 

 

Cel: Podstawa prawna 

Ustalenie tożsamości pacjenta, w tym zgłoszenie 

do objęcia opieką medyczną, weryfikacja danych 
podczas umawiania wizyty 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w 

związku z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (dalej Ustawa o prawach pacjenta) 

oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej 

Rozporządzenie o dokumentacji) 

Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja 
dokumentacji medycznej 

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 ust. 
1 Ustawy o prawach pacjenta oraz 

Rozporządzenia o dokumentacji 

Realizacja praw pacjenta (w tym odbieranie i 
przechowywanie oświadczeń pacjenta, w których 

pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do 
dokumentacji medycznej oraz do udzielania im 

informacji o stanie zdrowia) 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 3 
oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta 

oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenie o dokumentacji 

Sprawowanie opieki nad pacjentem oraz 
sprawniejszym zarządzaniem podmiotem (w tym 

nawiązywanie kontaktu pod podanym nr telefonu 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO 
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czy adresem e-mail, kierowanie zapytań 
dotyczących jakości świadczonych usług) 

Wystawianie rachunków/faktur za wykonane 
usługi 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 
2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed nimi art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO 

 

5. Korzystanie z usług Onko-Team Diagnostyka jest w pełni dobrowolne. W przypadku z nich korzystania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Pan/Pani zobowiązany(a) do podania swoich danych 

osobowych niezbędnych do utworzenia dokumentacji medycznej czy wystawienia dokumentu 

potwierdzającego płatność za udzielone świadczenie. Niepodanie danych może skutkować odmową 

udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza tymi ratującymi życie). Podanie danych kontaktowych, jak nr 

telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

kontaktu z Panią/Panem np. w celu potwierdzenia wizyty, jej przesunięcia czy odwołania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia 

sprzeciwu, usunięcia, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu 

Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

7. Wypełnienie celów przetwarzania Pani/Pana danych, w tym zapewnienia odpowiedniej organizacji 

pracy, może wymagać od Administratora udostępnienia/powierzenia danych, jak w szczególności:  

 Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości 

leczenia, 

 Podmiotom w zakresie obsługi kadrowej i księgowej, obsługi informatycznej, technicznej, 

wykonującym usługi serwisowe, czy w zakresie ochrony danych osobowych czy ochrony 

radiologicznej, 

 organom podatkowym, podmiotom ubezpieczającym i kontrolującym lub innym podmiotom 

upoważnionym na postawie przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia procesu 

leczenia oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych wynikających z 

przepisów prawa. Dane będą przechowywane również przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń 

oraz obrony przed nimi, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na 

potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od 

końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych 

okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 


