
INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OBOWOWYCH

Na podstawie art. 13 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, dalej:
„Rozporządzenie”)1 niniejszym informuję, że:

1) Administratorem  Pana/Pani  danych  jest  Katarzyna  Michalska,  prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą: Psychoterapia Katarzyna Michalska, ul. Dobra
58,  60-185  Skórzewo,  NIP:  756-182-88-46,  REGON:  363-865-291,  e-mail:
michalska.psychoterapia@gmail.com (dalej: „Administrator”);

2) Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Administratora  dla  potrzeb
kontaktowych,  ochrony  zdrowia,  świadczenia  usług  medycznych,  w tym
diagnostycznych, leczniczych oraz profilaktyki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust.
2 lit. h Rozporządzenia, a także w celu wywiązania się z obowiązku prowadzenia,
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, wynikającego z art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008
roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: „u.p.p.”)2;

Jeżeli  wyrazi  Pan/Pani  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach
marketingowych,  Pana/Pani  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane,
w ograniczonym zakresie, także dla marketingu usług własnych Administratora.
Podstawą  prawną  pozyskanych  danych  w  tymże  celu  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a
Rozporządzenia;

3) informacje  dotyczące  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  odnotowywane  są
w prowadzonej  dokumentacji  medycznej,  dotyczy  to  zwłaszcza  stanu  zdrowia
Pacjenta,  przeprowadzonych  czynności  medycznych  oraz  przebiegu  całego
procesu leczenia. Prowadzenie dokumentacji  medycznej jest również niezbędne
dla zapewnienie prawidłowego toku rekonwalescencji Pacjenta;

4) odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych, w tym danych osobowych zawartych
w dokumentacji medycznej, mogą być podmioty uprawnione na podstawie art. 26
u.p.p., w szczególności przedstawiciele ustawowi Pacjenta bądź osoby przez niego
upoważnione,  inne  podmioty  udzielający  świadczeń zdrowotnych  – gdy  jest  to
niezbędne  dla  zapewnienia  ciągłości  udzielania  świadczeń,  a  także  właściwe
organy władzy publicznej  – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie
powierzonych im zadań, zwłaszcza nadzoru i kontroli;

Ponadto,  Pana/Pani  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom
wykonującym usługi rachunkowe, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym dla
realizowania  potrzeb  finansowych  i  księgowych  –  przy  czym  takie  podmioty
zobowiązane są do zachowania przekazanych danych osobowych w tajemnicy;

5) Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  bądź
organizacji międzynarodowej;

1 Dz. U. UE. L. 2016 r., nr 119, poz. 1, ze zm. 
2 Dz. U. 2017, poz. 1318, ze zm.



6) okres  przechowywania  Pana/Pani  danych  osobowych  zamieszczonych
w dokumentacji medycznej, nie będzie wynosił dłużej niż wynika to z właściwych
przepisów prawa, tj. art. 29 ust. 1 u.p.p., czyli przez okres 20 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w ww. dokumentacji;

Wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych jest równoznaczne z możliwością przetwarzania ich do czasu jej
cofnięcia,  co  może nastąpić  w dowolnym momencie,  jednakże  bez wpływu na
zgodność  z  prawem przetwarzania  dokonanego na podstawie  wyrażonej  zgody
przed jej cofnięciem;

Po upływie ww. terminu Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte bądź poddane
anonimizacji;

7) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani
następujące  uprawnienia:  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do
Pani/Pana  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  (prawo  do  bycia
zapomnianym),  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przeniesienia  danych  do
innego  Administratora,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych  oraz  skargi  do  organu  nadzorczego.  Powyższe  żądania  winny  być
kierowane do Administratora;

8) organem nadzorczym do którego można kierować skargi, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie  danych  nastąpiło  z  naruszeniem przepisów Rozporządzenia,  jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani
nie będą podejmowane decyzje wynikające z ich profilowania;

10) Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  na  potrzeby  wykonywania
świadczeń  medycznych  jest  wymogiem  ustawowym  dotyczącym  każdego
Pacjenta, wobec którego realizuje się cele wskazane w punkcie 2), gdyż jest to
niezbędne  do  należytego  prowadzenia  dokumentacji  medycznej,  w  której
Administrator  jest  obowiązany  oznaczyć  tożsamość  pacjenta  z wykorzystaniem
jego  danych.  Odmowa udzielenia  danych  osobowych,  udzielenie  ich  w  sposób
niepełny  bądź  wadliwy  może  skutecznie  utrudnić  bądź  uniemożliwić  realizację
celów  wskazanych  w  punkcie  2),  a  tym  samym  może  oznaczać  odmowę
wykonania świadczeń zdrowotnych wobec Pacjenta.


