INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ORTOVITA SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Szanowny Pacjencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych)
informujemy, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest ORTOVITA Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Orzechowa 7/2, 35-113
Rzeszów, tel. 17 230-62-00, e-mail:
info@ortovita.net.
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Konrad Janicki, tel. 607-585-252.
3) Pana/i dane osobowe w tym dane szczególnie chronione przetwarzane będą w celu
realizacji działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia i diagnostyki,
zarządzania ich udzielaniem, poprawy jakości udzielania świadczeń, monitorowania
i ostrzegania zdrowotnego, archiwizowania danych lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich udzielania, wynikającym z ustaw:
- z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U.2004r., nr 210, poz. 2135 z póź. zm.),
- z dnia 1.04. 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2011 nr 112, poz. 654 z póź. zm.),
- z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52, poz.
417 póź. zm.),
- z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28, poz. 152 z póź.
zm.),
- z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174, poz.1039 z póź.
zm.),
- z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113, poz. 657
z póź. zm.),
- z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2016, poz. 1866 z póź. zm),
- z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz.
173 z póź. zm.),
- rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 z póź. zm),
- rozp. Ministra Zdrowia z dnia 18.05.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru
zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem
lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania
laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających
te informacje (Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610),
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

4) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na mocy prawa w tym:
- odbiorcy wymienieni w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm),
- podwykonawcy w zakresie zawartych umów na usługi medyczne w zakresie wykonywania
badań, konsultacji usług w zakresie dostaw krwi i preparatów krwiopochodnych, badań
histopatologicznych, diagnostyki laboratoryjnej, transportów medycznych, serwisu, i napraw
urządzeń medycznych i usług wsparcia systemów informatycznych.
5) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/i dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie okresów przechowywania podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
7) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) podanie przeze Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego
pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w pkt 3.
9) posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (wyłącznie
z udziałem człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

