Klauzula Informacyjna Olsztyńskiego Centrum Rehabilitacji
lek. med. Urszula Hura –Ruitenbach
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 5

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji
lek. med. Urszula Hura –Ruitenbach w Olsztynie, ul. Wańkowicza 5
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urszula
Hura- Ruitenbach z siedzibą w Olsztynie ul. Wańkowicza 5
tel 89 542-07-99, email usługi@hura.olsztyn.pl
Administratorem Systemu Informatycznego jest Pan Wojciech Szydlik
2. Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji lek. med. Urszula Hura – Ruitenbach
może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


rejestracji pacjenta na poradę lekarską i zabiegi rehabilitacyjne ;



udzielenia świadczenia medycznego oraz w razie potrzeby zlecenia badań
diagnostycznych



sprawy dotyczące pracowników, w tym dotyczące rekrutacji;



inne regulowane odpowiednimi przepisami praw, np. przetwarzanie
danych osobowych medycznych w celu raportowania do instytucji
finansującej (NFZ, ZUS, …)

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być :

- organy władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów
medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w
szczególności nadzoru i kontroli;
- ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom
dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom
odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym
postępowaniem;
- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli
badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
- organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o
niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie
postępowaniem;
- podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie
niezbędnym do prowadzenia rejestrów
- zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem
procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na
podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury
uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich
przeprowadzenia
- wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o
której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
- osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
- przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji lek.med. Urszula Hura –
Ruitenbach w Olsztynie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie

przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej, niż okres wskazany w Ustawie z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. W związku z przetwarzaniem przez Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji lek
med. Urszula Hura – Ruitenbach w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:


dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO sprostowania
danych, na podstawie art. 16 RODO;



usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,



ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;



usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia



sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Olsztyńskie Centrum
Rehabilitacji lek med. Urszula Hura – Ruitenbach w Olsztynie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych
osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym
ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest
dobrowolne.
8. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym
ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych
będzie
odmówienie
wykonania
usług
medycznych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

