
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW 

N.Z.O.Z. „MARI-MED” OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I PALIATYWNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej zwanego „RODO”) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Skołuba N.Z.O.Z. „MARI-MED” 

Opieka Długoterminowa i Paliatywna, ul. Nad Sudołem 32, 31-228 Kraków,                              

tel. 12 415 30 90, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro.marimed@gmail.com,  +48 510 732 900, 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h RODO w związku 

z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, 

laboratoria analityczno-diagnostyczne, firma realizująca usługi w zakresie transportu 

medycznego, podmioty lecznicze współpracujące z jednostką w celu zapewnienia ciągłości 

leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny 

zatrudnione lub współpracujące z jednostką, inne osoby wykonujące czynności pomocnicze 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem 

systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna 

i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, 

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, 

 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  

 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, uzupełnienia danych niekompletnych lub ograniczenia przetwarzania, 

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, 

 

10) Pani/Pana dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 

 

 


