
KLAUZURA INFORMACYJNA
dla pacjentów NZOZ DEKAMED

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) 
informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
NZOZ  DEKAMED
Dorota Brogosz-Kuc
Lipińska 99, Wołomin

   Inspektorem Ochrony Danych jest
Jolanta Pietrzak
NZOZ DEKAMED
Lipińska 99, Wołomin
22 776 30 31 wew 101
jpietrzak.dekamed@gmail.com

2. Celem zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych jest :
- udzielanie świadczeń medycznych na podstawie art. 6 ust 1pkt a  oraz art.9 ust.2
- realizacji zawartej umowy współpracy na podstawie art 6 ust.2b
3. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych odbywa się w lokalizacjach :
- NZOZ DEKAMED Lipińska 99, 05-200 Wołomin
- NZOZ DEKAMED Kolejowa 1 B, 05-200 Lipinki
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji udzielanych świadczeń medycznych( w przypadku 
braku zgody na ich podanie nie będzie możliwa realizacja świadczeń)
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
- osobom upoważnionym na podstawie stosownego oświadczenia
- osobom zatrudnionym w NZOZ DEKAMED
- podmiotom medycznym wykonującym świadczenia na zlecenie Administratora
- podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy
na świadczenia opieki zdrowotnej (NFZ, MZ, PIS,PSSE)
- organom publicznym, które mogą otrzymywać dane zgodnie z prawem Unii lub prawem RP
6. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
7. Dane  osobowe nie będą profilowane.
8.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych (art 15 RODO) oraz ich sprostowania lub 
uzupełnienia (art.16 RODO), jak również prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia przepisów RODO do :
- Administratora danych NZOZ DEKAMED Dorota Brogosz-Kuc tel.(22) 776 30 31, wolomin1dekamed@wp.pl
- organu nadzorczego : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
9. Ponieważ gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji świadczeń 
zdrowotnych, profilaktyki, diagnozy medycznej, zarządzania systemami opieki zdrowotnej prawo do :
- bycia zapomnianym (art 17 RODO)
- żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
- przenoszenia danych (art.20 RODO)
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO)
- cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych
zostaje ograniczone.
10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art 29 ust.1 ustawy z 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. Poz.1318):
- w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 
ostatniego wpisu,
- w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
- W przypadku zdjęć RTG przechowywanych poza dokumentacją medyczną przez okres 10 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym wykonano badanie.
- w przypadku skierowań luz zleceń lekarza przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono 
świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia przez okres 22 lat
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