
 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  
RODZINNA MEDICAL CENTER 

(RODO) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)  
Przychodnia Lekarska Rodzinna Medical Center - 
spółka Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Gandhiego 7/6 , 02-645 Warszawa,  
Tel. 22 382-70-14 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000397771, NIP: 951-234-87-51informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest ; 
Przychodna Lekarska Rodzinna Medical Center  
– spółka Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Gandhiego 7/6 , 02-645 
Warszawa, Tel. 22 382-70-14 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000397771, NIP: 951-234-87-51 

2. Inspektor Ochrony Danych– kontakt email: 
leszek.kucharczyk@rodzinnamedicalcenter.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, 
świadczenia usług medycznych, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej,  
diagnozy medycznej,  zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, 
utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest 
dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu; na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku 
prawnego, będą udostępniane: innym podmiotom udzielającym świadczeń 
zdrowotnych,  
Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych  
oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom 
do spraw orzekania o niepełnosprawności,  Systemom Informacji Medycznej  
oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym 
zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing 

 Towarzystwom ubezpieczeniowym; 
 podmiotom upoważnionym przez Ciebie 

 
 



5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe a przekazywanie ich  do państwa 
trzeciego -  W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług możemy 
korzystać  z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT.  
W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren  
Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych 
odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim 
podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez 
Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  
 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego 

wpisu, z zastrzeżeniem,  
że okres przechowywania może być inny, w przypadkach określonych 
 w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku  
ze zrealizowanymi usługami; 

 przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, 
okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy; 

 przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem  
 do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie. 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na 
zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
 ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i  
ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający 
Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika  
z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
oraz przepisów wydanych na podst. art. 30 tej ustawy. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania 

Profilowania dokonujemy odpowiednio tak aby dobrać materiały komunikacyjne 

i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy 

dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. 

W tym procesie (profilowanie ) wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, 

wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło 

pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne 

dotyczące zachowania na stronach www, aplikacjach mobilnych oraz Social Media 

Rodzinna Medical Center.



 


