
   
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

MARCUSMED BARBARA KOLASA I MAREK KOLASA SPÓŁKA JAWNA 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874788  
NIP 9721258319 i REGON 362806613 

Adres: ul. Libelta 26 lok. 1  
61-707 Poznań 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W celu udzielenia  świadczeń zdrowotnych Spółka może przetwarzać następujące wszystkie lub niektóre z 

następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:  
• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.); 
• dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres do korespondencji, etc.); 
• dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.); 
• dane dotyczące wykonywania umowy, świadczenia pomocy prawnej i współpracy stron (dane 

zawarte w korespondencji, dane zawarte w dostarczonych dokumentach, dane zawarte w 
dokumentach księgowych, etc.); 

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy 
wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak 

również mogą znaleźć się informacje powiązane o nałogach czy nawykach. Lekarz zbiera te informacje, jeżeli 
jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
- udzielanie świadczeń zdrowotnych; 
- realizacja obowiązków rachunkowych i podatkowych, 
- rozliczanie udzielonych usług  zdrowotnych i towarzyszących, 
- prawnie uzasadniona obrona przed roszczeniami, 
- wykonanie umowy; 
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OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Spółka jako podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony 
przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. 
Niepodanie danych (z wyjątkiem numeru  telefonu czy adresu e-mail, których podanie jest dobrowolne) 

uniemożliwi  skorzystanie z usług zdrowotnych. Również ze względów podatkowych oraz rozliczenia 
udzielonych świadczeń zdrowotnych istnieje obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Okresy przechowywania wynikają z przepisów prawa i zależą od kategorii dokumentacji, w szczególności: 

- dokumentację medyczną przechowuje się co najmniej przez okres 20 lat; 
- dane przetwarzane ze względów podatkowych przechowuje się przez 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 
- dane dotyczące roszczeń, przez okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.  

PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych i prawo do zażądania w każdym momencie 

niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikających z przepisów prawa i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.  

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

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu jest Pani Anna Gertig-Kolasa 
Kontakt: biuro@marcusmed.pl 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM 
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji i jakości świadczenia usług 

zdrowotnych dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia 

oraz dostępności opieki zdrowotnej (np. laboratoria), 
2. dostawcom usług towarzyszących (np. firmom kurierskim i pocztowym), 

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń 
(w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym), 

4. osobom upoważnionym przez  pacjenta. 
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Rozporządzenie 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, powyżej 
jako „RODO 

2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powyżej 
jako „Ustawa o prawach pacjenta” 

3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
4. Akty wykonawcze 
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