RODO – INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Informujemy, że
1. Administratorem twoich danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych
jest Marta Bakowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, pod adresem ul. Żwirki
i Wigury 8, 35-036 Rzeszów, NIP 8132290269, REGON 180612700 oraz Magdalena Progorowicz
prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036
Rzeszów, NIP 8131247343, REGON 180612686 jako współadministratorzy, prowadzące
wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MAGMA-MED
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka cywilna NIP 8133560802, REGON 180351688
zwany dalej MAGMA-MED.
2. Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych
Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
adekwatnych do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane
dotyczą.
3. Współadministratorzy mają ten sam zakres obowiązków, zobowiązani są współpracować między
sobą i sprawować nadzór nad bezpieczeństwem danych i podmiotami, których dane dotyczą i
do każdego może Pani/Pan zwrócić się z wszelkimi pytaniami.
4. W ramach umowy o współadministrowanie, razem uzgodniliśmy zakresy swojej
odpowiedzialności
dotyczącej
wypełniania
obowiązków
wynikających
z
RODO,
w szczególności uzgodniliśmy, że:
a. My jako współadministratorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie
obowiązku informacyjnego.
b. Jako współadministratorzy jesteśmy odpowiedzialna wobec Ciebie za umożliwienie Ci
wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje
prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie
Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie.
c. Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy
których będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe (w tym Podmiotów
Przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne.
d. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w
związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na
Administratora.
e. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem
właściwych środków bezpieczeństwa.
f. Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej
odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych, do współpracy z drugim
Współadministratorem w razie postępowania przed organem nadzorczym lub sporu
sądowego z podmiotem Danych Osobowych.
g. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim
obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie
obowiązków przez Podmiot Przetwarzający spoczywa na Współadministratorze, który
powierzył mu Przetwarzanie.
5. MAGMA-MED powołała Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO
jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie,
w którym został
wyznaczony.
W celu
kontaktu
z nim
udostępnia
się
adres
e-mail: iod@magmamed.pl, nr tel. służbowego (17) 86-225-05.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności
leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej:
RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania
danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być

również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie
z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych
jak:
a)

imię i nazwisko,

b)

data urodzenia,

c)

oznaczenie płci,

d)

adres miejsca zamieszkania,

e)

numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f)

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.

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez MAGMA-MED
celem świadczenia usług medycznych.
9. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie
z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które
będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym wykonano zdjęcie,
c. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego
będącego
przedmiotem
skierowania
lub
zlecenia
lekarza,
a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się
pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał
skierowanie,
d. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie
przechowywana przez okres 22 lat.
W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa
10. 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 między innymi podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy sądowniczej,
prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
12. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

13. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np.
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań).
Ponadto odbiorcami danych osobowych będą:
•
•
•
•

Histopatolog Spółka Cywilna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 12 NIP:
8131737946 REGON: 690427907 – w przypadku skierowania na badania
histopatologiczne lub cytologiczne,
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.
Prof. Michała Życzkowskiego 16, NIP 6751265009, numer KRS 0000381559
- w przypadku zlecenia badań laboratoryjnych,
Usługowe Biuro Rachunkowe TAXUS – Stanisław KUŚ z siedzibą w Rzeszowie przy ul.
Szopena 39/3, NIP 8131076887 – w przypadku wystawienia imiennego rachunku lub
faktury.
AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Zbożowej 4, NIP 8561164306, REGON 810903927, numer KRS 0000360147
– w przypadku kontaktu przez formularz na stronie internetowej lub e-mail.

14. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).

