
Klauzula informacyjna – PACJENCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego z siedzibą na ul. Gęślarskiej 3, 02-412 Warszawa

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Instytucie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z

którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji, komunikacji, udzielania świadczeń zdrowotnych

oraz prowadzenia dokumentacji  medycznej, są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO -

obowiązek prawny oraz art.  9 ust.  2 lit  h) RODO w związku z art. 3 ust.  1 i  2 Ustawy o działalności

leczniczej i art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.  

W przypadku upoważnienia osób trzecich do informacji  o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji

medycznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 9 ust. 3

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 26 ust.

1  i  2  oraz  art.  27  ustawy  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  oraz  w  §  70  i  §  71

Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  w sprawie  rodzajów,  zakresu  i  wzorów

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Przetwarzanie  danych w związku z ustaleniem,  dochodzeniem roszczeń i  obroną przed  roszczeniami

odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych

osobowych,  podmioty  przetwarzające dane na podstawie  umowy powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych, a także inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie wykonania umowy i na zasadach

określonych przepisami prawa- placówki, podmioty lecznicze oraz osoby upoważnione przez Państwa w

ramach realizacji praw pacjenta.

5. Dane osobowe, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez

okres wypełnienia  tych obowiązków i  wymagany przez przepisy prawa, a w przypadku gdy stanowią

dokumentację  medyczną –  przez  20 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego,  w którym dokonano

ostatniego  wpisu,  z  zastrzeżeniem  wyjątków  wskazanych  w  art.  29  ustawy  o  prawach  pacjenta  i

Rzecznika Praw Pacjenta.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych i prawo do sprostowania danych; prawo do sprzeciwu, usunięcia

danych,  do  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  nie  mają

zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji  medycznej

oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  w  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

c) Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji

opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7. Podanie  przez  Państwa  danych osobowych  jest  warunkiem  zrealizowania  świadczenia  zdrowotnego.

Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich

realizacji.


