
 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych przez Pacjenta 

do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz dostępu  

do dokumentacji medycznej 

ONKO-DERM Jasińska & Grzęda Lekarze Spółka Partnerska 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ONKO-DERM Jasińska & 

Grzęda Lekarze Spółka Partnerska,  ul. Niepodległości 11 lok.17, 26-200 Końskie, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000896677, NIP: 

6581992956, dalej zwana: „Administratorem”.   

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych.  

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, pod numerem telefonu: 797202088. lub adresem 

e-mail: rejestracja@onko-derm.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania informacji o stanie 

zdrowia a oraz udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta, który Panią/Pana 

wskazał – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta. W tym celu przetwarzamy Pani/pana dane w postaci: imienia, nazwiska, 

adresu, nr dowodu osobistego, nr PESEL, danych kontaktowych (telefon, mail). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) podmioty serwisujące urządzenia 

Administratora, w których przetwarzane są dane, b) podmioty prowadzące obsługę 

informatyczną, c) podmioty świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji, d) 

podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania 

danych pacjentów, e) podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla 

celów archiwizacji i niszczenia, f) podmioty współpracujące z administratorem celem 

zrealizowania świadczenia zdrowotnego – opisy wyników badań, wykonywanie badań. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w art. 29 ust.1 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r.  

z późniejszymi zmianami. 
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6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Skargę należy złożyć do: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

8. Podanie  przez pacjenta Pani/Pana danych  osobowych jest dobrowolne, odmowa 

podania danych nie skutkuje odmową realizacji usługi. 

 

 

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z niniejszą klauzulą informacyjną placówki 

medycznej ONKO-DERM Jasińska & Grzęda Lekarze Spółka Partnerska.  

                  ……………………………………………. 

      (data i podpis) 

 

 


