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Centrum Medyczne Prokocim Nowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Teligi 8, 30-835 Kraków,  
REGON: 35706405800000,  
NIP: 679-25-84-591 
KRS: 0000078203 
 

Kraków, dnia 24 maja 2018 r. 
 

 
Ogólna informacja  

dotycząca danych osobowych  
pacjentów Centrum Medycznego Prokocim Nowy Sp. z o.o. 

 
 

Centrum Medyczne Prokocim Nowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia poniżej 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów, czyli osób korzystających ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Medyczne Prokocim Nowy Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 
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), zwanego dalej jako „RODO”. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Prokocim Nowy Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Teligi 8, 30-835 Kraków, 
posiadającą numer telefonu: 12 658 35 40 , adres poczty elektronicznej: biuro@pronomed.pl. 

2. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów  
o ochronie danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Tomasz 
Kowalczyk, adres: ul. Teligi 8 30-835 Kraków adres poczty elektronicznej: iod@kadi.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, udokumentowania stanu 
zdrowia pacjenta i udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a w przypadku świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych także w celu: zweryfikowania uprawnień 
pacjenta do uzyskania tych świadczeń zdrowotnych, rozliczenia i skontrolowania tych 
świadczeń zdrowotnych.   

a. realizacji profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnozy medycznej, 
zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami 
opieki zdrowotnej- na podstawie art. 6 ust 1 lit. c)  oraz 9 ust. 2 lit.h) RODO; 
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b. zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń 
lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) 
RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego; 

c.  w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 
lit. j) RODO; 

d. ustalenia, dochodzenia lub obroną przed roszczeniami roszczeniami  - na podstawie 
art. 9 ust. 2 lit. f) RODO; 

e.  prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o 
rachunkowości. 

4. Dodatkowo - oprócz  przepisówy art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO podstawę 
przetwarzania  stanowią inne przepisy, do których w dniu ogłoszenia niniejszej informacji 
należą w szczególności: 

1) przepisy art. 24 – art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.); 

2) w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - przepisy 
art. 2, art. 19 - art. 31, art. 32 – art. 32c, art. 47c, art. 49 – art. 50a, art. 52 – art. 54 – art. 
59, art. 64, art. 132 ust. 1, art. 188 ust. 1a pkt 1, art. 188 ust. 5, art. 189 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.); 

3) w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – przepisy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 
z późn. zm.); 

4) przepisy innych aktów prawnych. 

5. Odbiorcą danych osobowych pacjenta mogą być:  

a. osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  

b. inne osoby i podmioty wskazane w szczególnych przepisach prawa, w tym organy 
administracji państwowej,  

c. firma informatyczna  w zakresie utrzymania systemów informatycznych i rozliczeń z 
NFZ 

d. biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości i rachunkowości. 

6. Dane osobowe pacjenta nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okresy, 
o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
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Praw Pacjenta oraz w szczególnych przepisach prawa. Dane osobowe pacjenta zapisane 
w dokumentach innych, niż dokumentacja medyczna, będą przechowywane przez czas 
określony odpowiednio dla tych dokumentach w szczególnych przepisach prawa, w 
szczególności w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i 
rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po 
roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą, a w przypadku roszczeń – przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną 
roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 
określony w przepisach prawa – nie krócej niż  6 lat.  

8. Pacjentowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych 
nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych. . 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody pacjenta (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadkach innych, niż określone w punktach 3 i 11, przysługuje 
pacjentowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, 
o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych. 

10. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy pacjent uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. W przypadku przystąpienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 
Centrum Prokocim Medyczne Nowy Sp. z o.o., pacjent jest zobowiązany do podania danych 
osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej i stanowi to wymóg ustawowy. 
Konsekwencją niepodania przez pacjenta tych danych osobowych jest brak możliwości 
udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych przez Centrum Medyczne Prokocim Nowy Sp. 
z o.o.. 

12. Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane również za pomocą systemu 
informatycznego i odpowiedniego specjalistycznego oprogramowania, co dotyczy w 
szczególności świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i będzie 
dokonywane w celu zweryfikowania uprawnień pacjenta do uzyskania tych świadczeń 
zdrowotnych oraz rozliczenia i skontrolowania tych świadczeń zdrowotnych. Dane osobowe 
pacjenta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 

W imieniu Centrum Medycznego 
Prokocim Nowy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Marek Dutka 
Prezes Zarządu 
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