Informacja o ochronie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Medycyny i
Stomatologii Medica, NZOZ „MEDICA’ SP. Z O.O., ul. Jana Gałeczki 54, 41500 Chorzów NIP: 646-100-92-78, REGON: 003440290
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej pod adresem: ul. Jana Gałeczki 54, 41-500 Chorzów , adresem
email: rejestracja@gzmedica.pl
Medica Sp. z o.o., spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta Chorzów, wydział VII gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223053.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe w zakresie:
- imię (imiona) i nazwisko, pesel, płeć, adres zamieszkania w celu identyfikacji
pacjenta i prowadzenia dokumentacji medycznej
- nazwa zakładu ubezpieczeniowego (oraz miejsce pracy) z jakiej Pan/Pani
korzysta w celu organizacji rozliczenia wykonanych świadczeń z daną firmą.
- adres e-mail, numer telefonu po to aby skontaktować się z Panią/Panem, w
sprawie związanej z realizacją świadczenia
- NIP pracy w celu wypisania zwolnienia lekarskiego
- NIP i/lub nazwa Pani/Pana firmy w celu wystawienia faktury
- w przypadku, danych wrażliwych przetwarzamy dane o stanie zdrowia, dane
genetyczne, biometryczne, dane dotyczące seksualności czy orientacji
seksualnej w celu prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Żadne z powyższych danych jest nie są wykorzystywane do celów
marketingowych.
3. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji świadczeń zdrowotnych
mieszczących się w zakresie działalności NZOZ MEDICA tj. konsultacji
lekarskich i badań diagnostycznych. Dodatkowo przetwarzanie danych
osobowych odbywa się w celu prowadzenia analiz statystycznych, a
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia
obowiązków nałożonych na MEDICA przepisami prawa, w tym obowiązków
rachunkowych i podatkowych Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane do
celów marketingowych, reklamowych czy innych.
Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art.6 ust.1 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych). Rodzaj danych osobowych, jakie
powinny znaleźć się w dokumentacji pacjenta, wynika z art. 25 ustawy z 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktach
wykonawczych. Zgodnie z tymi regulacjami dokumentacja medyczna zawiera

m.in. dane pacjenta, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer
PESEL. W dokumentacji medycznej muszą się znaleźć też: opis stanu zdrowia
pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmioty lecznicze w
zakresie, w jakim przetwarzają tego typu dane, w świetle ustawy o ochronie
danych osobowych, uznane są za administratora danych osobowych (art. 7 pkt 4
u.o.d.o.)
Przetwarzanie danych osobowych powiązane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych lub kontynuowaniem leczenia związane jest z realizacją
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ma tu zastosowanie zarówno
ustawa o ochronie danych osobowych (art.23 ust.2 oraz art.27 ust. 2 i ust.7), jak
i rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Tam gdzie cel i zakres przetwarzania
danych wynika z przepisów prawa, tam wymaganie zgody jest niepotrzebne, a
wręcz nieuprawnione.

4. Administrator informuje, iż może przekazywać Pani/Pana dane osobowe
następującym odbiorcom dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
a) podmiotom, z którymi NZOZ MEDICA posiada zawartą lub zawrze umowę
przetwarzania danych osobowych lub umowę współpracy w celu realizacji
swoich zobowiązań wobec Pani/Pana, realizacji obowiązków NZOZ MEDICA
przewidzianych prawem udzielenia świadczeń zdrowotnych. NZOZ MEDICA
przekazuje i/lub może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim
jak:
- lekarze pracujący w NZOZ MEDICA przeprowadzający konsultacje i badania
diagnostyczne
- rejestratorki medyczne w zakresie pracy na rejestracji
- informatyk zapewniający prawidłową prace urządzeń i programów sieciowych
- firma informatyczna Infotel Software Sp. z o.o., ul. Sztabowa 93, Wrocław,
zapewniająca prawidłową prace programu do prowadzenia dokumentacji
medycznej ‘Medicus’
- serwisant urządzeń medycznych
- pracownicy Śląskiego Laboratorium Analitycznego, ul. Żelazna 1, Katowice i
Centrum Cytologii i Patomorfologii, ul. Swobodna 8, w Sosnowcu
- prywatnym ubezpieczalniom w analizie dokonania świadczeń przez
ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego zgodnie z zawartą przez Państwa
umową oraz umową pomiędzy NZOZ MEDICA a danym przedsiębiorstwem
ubezpieczeniowym
- zakład ubezpieczeń społecznych w przypadku wystawienia zwolnienia
lekarskiego lub udostępnienia dokumentacji medycznej

- podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami księgowymi i doradztwem
podatkowym prowadzącym księgowość NZOZ MEDICA - w przypadku, gdy
NZOZ MEDICA wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe,
- podmioty świadczące usługi w zakresie transportu przesyłek listownych i
innych, takie jak Poczta Polska oraz firmy spedycyjne - w przypadku, gdy
NZOZ MEDICA przesyła Pani/Panu listy lub inne przesyłki tą drogą,
- podmioty zapewniające usługi płatnicze oraz banki - w przypadku, gdy
dokonuje Pan/Pani płatności na rzez NZOZ MEDICA lub NZOZ MEDICA
dokonuje jakichkolwiek płatności na Pani/Pana rzecz,
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z NZOZ MEDICA umów
do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i
organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie
zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez NZOZ MEDICA:
-organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w
przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz
wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być
przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np.
organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom
zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez NZOZ MEDICA dane przez czas
niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa art.26 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest
uprawniona do uzyskania od NZOZ MEDICA potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich. NZOZ MEDICA dostarczy Pani/Panu na żądanie
kopię Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie
kolejne kopie, o które zwróci się Pani/Pan, NZOZ MEDICA może pobrać opłatę
w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
- sprostowania danych osobowych; ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych
osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); ma Pani
prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem,

niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a NZOZ
MEDICA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w takim przypadku,
NZOZ MEDICA wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane osobowe, a ich
przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
- przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane
przez NZOZ MEDICA oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe
innemu podmiotowi,
- sprzeciwu; w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na
NZOZ MEDICA może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich
danych osobowych.
Ponadto jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Z
powyższych
praw
można
skorzystać
poprzez:
kontakt
e-mailowy
pod
adresem:
rejestracja@gzmedica.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Gałeczki
54, 41-500 Chorzów
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie
z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio
informować Panią/Pana o wprowadzanych zmianach.
7. NZOZ MEDICA informuje, że dane nie będą wykorzystane w
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym w profilowaniu.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem; czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa poprzez
-odpowiednie szkolenia swoich pracowników
-prowadzenie zbiorów danych osobowych i ewidencji osób upoważnionych
-zakup wysokiej jakości sprzętu, który spełnia nowoczesne standardy i wymogi

-zakup elektronicznego programu i usług do prowadzenia dokumentacji
medycznej: który spełnia wszystkie wymagane standardy ochrony danych
osobowych
zabezpieczony indywidualnymi hasłami
zabezpieczony przed skutkami awarii
chroniony przed wirusami i oprogramowaniem hackerskim
-przechowywanie wszystkich dokumentów i sprzętów w zamkniętych
szafach/pomieszczeniach
-korzystanie z profesjonalnej niszczarki do niszczenia dokumentacji z danymi
osobowymi
-monitoring wizyjny
-ochronę budynku (monitoring mienia) przez firmę zewnętrzną
-odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie (przed dostępem osób
nieupoważnionych) budynku, pomieszczeń i gabinetów lekarskich zgodnie z
rozporządzeniem ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dodatkowo
uwzględniając wygłuszenie pomieszczeń.
-stale korzystając z wiedzy, infrastruktury, technologii jakimi dysponują
specjalistyczne podmioty zewnętrzne

