KLAUZULAOBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gracjan Babula prowadzący działalność
gospodarczą GB-REHABILITACJA GRACJAN BABULA NIP 7532213013 REGON
140183408 z siedzibą w Głuchołazach 48-340 Bodzanów 125. Poniżej znajdziesz wszelkie
niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
realizacją usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat za wyjątkiem:


dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia
ciała lub zatrucia – 30 lat



zdjęć rentgenowskich - 10 lat.



skierowań na badania lub zleceń lekarza - 5 lat , lub 2 lata gdy świadczenie nie
zostało udzielone w ustalonym terminie



dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – 22
lata

3. Podanie danych jest obowiązkiem, konsekwencją ich niepodania jest niemożność
świadczenia usług medycznych. Dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji
medycznej to imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zameldowania i zamieszkania,
numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia.
4. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępniane:


podmiotom wykonującym działalność leczniczą współpracującym z GBREHABILITACJA w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności
świadczeń zdrowotnych



osobom upoważnionym przez Pacjenta do uzyskiwania informacji



dostawcom usług księgowo-rachunkowych usług prawnych i doradczych
oraz współpracujących z GB-REHABILITACJA w dochodzeniu należnych
roszczeń lub obrony praw

5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich

przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.

