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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Realizując obowiązek ciążący PRZYCHODNIA ROGOWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. 30 Stycznia 55, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000577437 (Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku), NIP 5932181965, REGON 191875322, [Administrator] wynikający z przepisu art.13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) [RODO] niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych, a mianowicie:  

 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA ROGOWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Tczewie. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: ul. 30 Stycznia 55, 83-110 
Tczew. 

2. Z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować się pod adresem: 
iodo@przychodniarogowscy.pl. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

(a) na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody w zakresie danych, które Pani/Pan podał dobrowolnie (podstawę 
przetwarzania w takim wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO) –- w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w sprawach 
związanych z udzieleniem świadczenia zdrowotnego; 

(b) jako niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit „h” RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555 z późn. zm.) – w celu: 

− udzielania świadczeń zdrowotnych, tj.: świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z 
Narodowego Funduszu Zdrowia), świadczeń zdrowotnych finansowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz 
świadczeń zdrowotnych udzielanych na zasadach pełnej odpłatności - w tym także wykonywania obowiązków 
z związanych z prowadzeniem działalności leczniczej m. in. prowadzenie dokumentacji medycznej,  

− wykonywania zadań służby medycyny pracy, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

(a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dostępu do 
Pani/Pana dokumentacji medycznej,  

(b) Podmioty Lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

(a) gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – przez okres nie dłuższy niż okres 10 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona, 

(b) gdy podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – tak 
długo jak długo na Administratorze ciążyć będą określone obowiązki prawne, których należyte wykonanie będzie wymagać 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że dla przechowywania danych osobowych zawartych 
w Pani/Pana dokumentacji medycznej - tak długo jak długo istnieje obowiązek przechowywania tejże dokumentacji 
medycznej tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu 
w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem: 

•  wyjątków uregulowanych w art. 24 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.; 

• dokumentacji medycznej służby medycyny pracy w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki 
rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której 
mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – 
wówczas okres przechowywania wynosi 40 lat po ustaniu narażenia.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

(a) dostępu do treści danych osobowych – zgodnie z przepisem art. 15 RODO;  

mailto:iodo@przychodniarogowscy.pl


 
 
  
 
 
 

 
Strona 2 z 2 

 

(b) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe - zgodnie z przepisem art. 16 RODO;  

(c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej 
zgody – zgodnie z przepisem art. 7 RODO, 

(d) usunięcia danych osobowych - zgodnie z przepisem art. 17 RODO; 

(e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z przepisem art. 18 RODO; 

(f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zgodnie z przepisem art. 21 RODO;  

(g) przenoszenia danych osobowych - zgodnie z przepisem art. 20 RODO. 

8. Z przysługującego prawa do cofnięcia zgody może Pani/Pan skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody - podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  

10. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych, 
a podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności art. 24 ust.1 oraz art. 25 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 
1 i 4 RODO. 

 


