
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób fzycznych w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Państwa danych jest NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-
519) przy ul. Kościuszki 92, posługująca się numerami NIP:6342848819 oraz REGON: 362837654.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, a funkcję tę pełni pani Marta Niestrawska-Dróżdż, z którą
można się kontaktować listownie na adres siedziby spółki lub poprzez pocztę e-mail: iod@euromedic.  com  pl   .

3. Państwa  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  innych  podmiotów  z  którymi  administrator  jest  powiązany
stosownymi umowami (np. dla zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych), lub jeśli przekazanie to wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania, administrator nie może realizować poniższych celów.
5. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz proflowaniu.
6. Poniżej pragniemy wskazać na cele, podstawy przetwarzania, okresy retencji danych oraz przysługujące Państwu prawa

w oparciu o kategorie osób, których dane są przetwarzane.

Pacjenci NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A.Pacjenci NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A.
Cel 

przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora  w celu  prowadzenia  działalności  leczniczej,  a  w
szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia w związku z tym niezbędnej dokumentacji medycznej.

Podstawa przetwarzania danych:

1. w  zakresie  prowadzenia  działalności  leczniczej,  w  tym  także  w  zakresie  prowadzenia  dokumentacji
medycznej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z  15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz
ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,
może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

3. W  zakresie,  w  jakim  przetwarzane  dane  obejmują  dane  szczególnych  kategorii,  podstawą  prawną
przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Okres 
przechowywania danych:

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. 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,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która
będzie  przechowywana przez  okres  30  lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego,  w którym dokonano
ostatniego wpisu,

3. zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,  które  będą
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. 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,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez
okres 22 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby, wskazane jako upoważnione do wglądu w dokumentację medycznąOsoby, wskazane jako upoważnione do wglądu w dokumentację medyczną
Cel 

przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora  w celu  prowadzenia  działalności  leczniczej,  a  w
szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia w związku z tym niezbędnej dokumentacji medycznej.

Podstawa przetwarzania danych: W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o
działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres 
przechowywania danych:

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. 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,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która
będzie  przechowywana przez  okres  30  lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego,  w którym dokonano
ostatniego wpisu,

3. zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,  które  będą
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. 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,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez
okres 22 lat.
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Prawa osób, których dane dotyczą:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontrahenci NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A.Kontrahenci NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A.
Cel 

przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji oraz w celu wystawiania/opłacania faktur, prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji 

Podstawa przetwarzania danych:

1. w ramach umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. dla faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia

roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie
uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

Okres 
przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane
osobowe  przetwarzane  w  celu  dokonywania  rozliczeń  będą  przechowywane  przez  Administratora  przez  okres
przechowywania  dokumentacji  księgowej  i  podatkowej  wynikający z  przepisów prawa; dane przetwarzane w celu
dochodzenia  roszczeń (np. postępowaniach  sądowych)  będą przechowywane przez okres  przedawnienia  roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby aplikujące na wolne stanowiska pracyOsoby aplikujące na wolne stanowiska pracy
Cel 

przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej
jak i przyszłych (o ile wyrazili Państwo taką zgodę).

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 
Okres 

przechowywania danych:
Na czas trwania rekrutacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. wycofanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. przenoszenia danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracęOsoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę
Cel 

przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków (np. prowadzenie akt osobowych) wynikających w 
szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Podstawa przetwarzania danych: W zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z  dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Okres 
przechowywania danych:

Zgodnie z przepisami prawa do 50 lat od zakończenia stosunku pracy. 

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby, współpracujące z NZOZ EuroMedic na podstawie umowy cywilno-prawnejOsoby, współpracujące z NZOZ EuroMedic na podstawie umowy cywilno-prawnej
Cel 

przetwarzania danych
Realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
Okres 

przechowywania danych:
Do dnia wygaśnięcia roszczeń, wynikających z umowy cywilnoprawnej. 

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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