
  
 

 

INFORMACJA O 

PRZETWARZANIU 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

- udzielanie świadczeń zdrowotnych; 

- realizacja obowiązków rachunkowych i 

podatkowych, 

- rozliczanie udzielonych świadczeń 

zdrowotnych, 

- prawnie uzasadniona obrona przed 

roszczeniami, 

- wykonanie umowy; 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Okresy przechowywania wynikają z przepisów 

prawa i zależą od kategorii dokumentacji, w 

szczególności: 

- dokumentację medyczną mamy obowiązek 

przechowywania co najmniej przez okres 20 lat 

od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu; 

- dane przetwarzane na potrzeby 

rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przechowujemy przez 5 lat liczonych od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy; 

- dane przetwarzane w celu dochodzenia 

roszczeń, przechowujemy przez okres 

przedawnienia roszczeń  wynikający z 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem, 

Administratorem Twoich danych osobowych jest  

MARCUSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000582322, 

REGON 36280661300000 i NIP 9721258319 

Dane kontaktowe:  

61-707 Poznań, ul. K. Libelta 26/1 

Tel: 61 6 74 72 71  

Mail: biuro@marcusmed.pl 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

W celu udzielenia  świadczeń zdrowotnych Spółka 

przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, 

płeć oraz data urodzenia, a w przypadku osób 

nieposiadających nr PESEL – rodzaj i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres 

zamieszkania, a w przypadku gdy pacjentem jest 

osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona 

lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – 

nazwisko i imię (imiona przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna faktycznego oraz adres jego miejsca 

zamieszkania. Możemy również otrzymać Twój adres 

e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam 

niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Jeżeli 

upoważniasz inną osobę do dostępu do danych o 

Twoim stanie zdrowia, Szpital przetwarza również 

dane w postaci imienia (imion) i nazwiska tej osoby 
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przepisów Kodeksu cywilnego.  

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) może skutkować odmową 

udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również 

ze względów rachunkowych, podatkowych oraz 

rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych 

posiadamy obowiązek prawny przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

 

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z 
PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH 

Jako Pacjent masz 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. 

 

(tych osób), numeru telefonu, a w celu 

zweryfikowania tożsamości przed udzieleniem 

informacji - nr i seria dokumentu tożsamości. 

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy 

Twoją dokumentację medyczną, w której 

odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące 

procesu leczenia, w szczególności są tam informacje 

o Twoim stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć 

się informacje o Twoich nałogach czy nawykach. 

Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do 

postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób 

właściwy Twojego procesu leczenia. 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
INNYM PODMIOTOM 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej 

organizacji i jakości świadczenia usług zdrowotnych, 

jak również realizacji praw pacjentów, Twoje 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 Ciebie w ramach 

realizacji Twoich praw pacjenta. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

1. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, powyżej jako „Ustawa o 
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prawach pacjenta” 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania, powyżej jako „Rozporządzenie 

MZ” 

3. 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” 

4. ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych 

osobowych 

5. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej 

6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 


