
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej określanego jako RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne  

im. dr L. Rydygiera z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 (kod pocztowy: 90-408), 

tel.: 042;676-17-90, adres e-mail: sekretariat@centrumrydygiera.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych  
e-mail: rodo@centrumrydygiera.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych - dane osobowe Pacjentów są 

przetwarzane: 

a) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających  

z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,  

na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności 

leczniczej; 

b) w celu realizacji obowiązków, przewidzianych prawem, w tym obowiązków 

wynikających z umowy z płatnikiem publicznym (NFZ), umowy z zakładem 

ubezpieczeń, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, 

oraz dla celów archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit c. RODO; 

c) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu 

i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz umożliwienia 

wykrywania zachowań szkodzących Administratorowi lub narażających go na straty, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO; 

d) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2  

lit. j) RODO; 

e) w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku  

z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO; 

f) ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów 

sądowych, obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

g) na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści 

udzielonej zgody. 

 

Podanie danych w celu określonym w pkt 3 it a) jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji 

związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić  

do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody 

jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, 

na który wyrażono zgodę. 

4. Osoby przetwarzające dane Pacjentów oraz odbiorcy danych: Administrator 

realizując prawa Pacjenta, jak również sprawną organizację w zakresie działalności 

leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom lub organom 
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upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów 

powierzenia. 

5. Okres przetwarzania danych: Okres przez jaki będziemy przechowywać dane 

(dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi co do zasady 20 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.   

6. Prawa przysługujące Pacjentom w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentom przysługują 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniami wynikającymi z RODO (art. 18 ust. 2), 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych, w zakresie określonym art. 20 

RODO, 

e) prawo do cofnięcia zgody – gdy stanowiła ona podstawę przetwarzania 

danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy RODO. 

Nie przysługują Pani/Panu prawa: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, chyba, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 

b) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f  RODO 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:  
Dane osobowe Pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu 

8. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich 


