
Obowiązek informacyjny – dla pacjenta 
  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

NZOZ Reg-Med Sp. z o.o. Zespół Poradni Specjalistycznych 

ul. Rzeszowska 2 (boczna Lubelskiej), 68-200 Żary, Polska 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych 

osobowych?  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może 

skontaktować się: 

  

Bezpośrednio z Administratorem:  

Numer telefonu: 68 470 96 05 

Adres email: info@regmedklinika.pl 

 

Z wyznaczonym przez Administratora danych osobowych Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych: 

Numer telefonu: 533807040 

Adres e-mail: iod@odoplus.pl 

 

  

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej 

między nami umowy, przez co należy rozumieć: 

  

CEL PRZETWARZANIA  

  

PODSTAWA PRAWNA 

  

Jako podmiot leczniczy przetwarzamy twoje 

dane osobowe w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych  

 

Przetwarzamy tylko te dane które są 

niezbędne do realizacji celu który został nam 

powierzony 

 

Wynika to wprost z ustawy obowiązującej w 

krajowym porządku prawnym.  

 

Wszelkie dane uzyskane podczas 

wykonywanych obowiązków są 

wykorzystywane tylko do celu pierwotnego, 

czyli do zapewnienia prawidłowej opieki 

zdrowotnej i nie będą przetwarzane w inny 

sposób. 

 

  

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania 

 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@regmedklinika.pl


4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z 

zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 
Nie profilujemy osób korzystających z naszych usług. 

  

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja 

medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń 

zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a 

także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja 

medyczna może być udostępniania również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz 

Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.  

 

Twoje dane osobowe w postaci materiału genetycznego koniecznego do badań mogą być 

przekazywane do podmiotów z którym mamy zawartą umowę na świadczenie usług 

związanych z prowadzeniem takich badań. Są to kolejno:  
 

1. WPISAĆ NAZWĘ LABOLATORIUM 

 

 

O konieczności przekazania twoich danych osobowych zostaniesz powiadomiony 

każdorazowo przed wykonaniem takiego badania. 

 

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przez przepisy prawa tj. przez 20 

lat. Czas ten jest określony przepisami prawa Art.29 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta 

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest uwarunkowane przepisami prawa. Bez 

podania podstawowych informacji o tobie bądź o osobie nad którą sprawujesz bezpośrednią 

opiekę prawną, nie możemy wykonać odpowiednich świadczeń.  

 

8. Jakie są Twoje prawa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych? 

• Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uważasz 

ze przetwarzamy twoje dane nie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


