
FORMULARZ OGÓLNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
DO DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I 

DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Przychodni  i  Ośrodków  Zdrowia  –
Krzeszowickie  Centrum  Zdrowia  z  siedzibą  przy  ul.  Legionów  Polskich  30  w  Krzeszowicach,  KRS:
0000032650, NIP: 9441857728, REGON: 357101150, dalej: Administrator. Mogą Państwo kontaktować
się z Administratorem listownie na podany wyżej adres, poprzez nr tel.: 12 282 04 01, a także poprzez
adres e-mail: dat@kczkrzeszowice.pl,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony  Danych  listownie  na  podany  wyżej  adres  Administratora  lub  poprzez  adres  e-mail:
dkadziola@kancelariacpp.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnie także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

b) w celu realizacji świadczeń zdrowotnych,  w tym także do celów medycyny pracy, oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz w celu udokumentowania Pani/Pana  stanu zdrowia
oraz  udzielonych  Pani/Panu  świadczeń  zdrowotnych  w  Pani/Pana  dokumentacji  medycznej,
ewentualnie  także  z  uwagi  na  prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  polegający  na
możliwości  skontaktowania  się  przez  strony  (np.  w  celu  potwierdzenia,  zmiany  terminu  lub
odwołania wizyty), 

c) w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia dotyczącego rodzajów i
sposobu  prowadzenia  dokumentacji  medycznej,  dotyczących  w  szczególności  Pani/Pana  stanu
zdrowia oraz podejmowanego leczenia, a także danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
jak również podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie leczenia i diagnostyki pacjenta lub
wytwarzania  zindywidualizowanych  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  leczenia,  a  w
określonych przypadkach także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i
hos ngowe,

5) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą także:
a) na podstawie  art.  2  i  art.  49  i  nast.  ustawy z  dnia  27 sierpnia  2004 r.  o  świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1
lit.  c  RODO,  a  w przypadkach,  o których  mowa w art.  12  i  nast.  ww. ustawy – na  podstawie
wskazanych przepisów szczególnych, 



b) w  celach  weryfikacji  Pani/Pana  uprawnień  do  uzyskania  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym
Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

6) w przypadku,  o  którym mowa w pkt  5,  odbiorcą  Pani/Pana  danych osobowych będzie  dodatkowo
Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

7) w  przypadku  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  finansowanych  przez  pacjenta  Pani/Pana  dane
osobowe dotyczące rozliczenia usług mogą być przetwarzane również:  
a) na podstawie art. 106b i nast. ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

a także z uwagi na realizację zawartej z pacjentem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) w celu  realizacji  zawartej  z  Panią/Panem  umowy o  udzielanie  świadczeń zdrowotnych oraz  jej
rozliczenia i udokumentowania księgowo-finansowego,

c) w  zakresie  danych  niezbędnych  do  zawarcia  i  rozliczenia  umowy  o  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych, w szczególności imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz danych kontaktowych,

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust.
2 lit. f RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń
i obronie swoich praw, 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
10) Pani/Pana dane osobowe gromadzone w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okresy,

o których mowa w art.  29 ustawy  z  dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw
Pacjenta  oraz  w  przepisach  ustaw  szczególnych.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  w  celu
zawarcia  i  realizacji  umowy  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  będą  przetwarzane  przez  okres
przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozliczenia
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych,  w tym  wystawienia  faktury  VAT,  będą  przetwarzane  przez
okresy, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w przepisach ustaw szczególnych.

11) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15-21 RODO, 

12) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  gdy  uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

13) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania,  
14) podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  gromadzonych  w  dokumentacji  medycznej  jest

obowiązkowe  na  potrzeby  prowadzonego  leczenia.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych
niezbędnych  do  weryfikacji  Pani/Pana  uprawnień  do  uzyskania  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych  ze  środków  publicznych  jest  konieczne  do  sfinansowania  tych  świadczeń  przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i w przypadku Pani/Pana woli sfinansowania świadczeń w ten sposób – jest
obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT
jest dobrowolne, jednak jest ono koniczne do wystawienia Pani/Panu faktury VAT, zgodnej z art. 106e
ustawy o podatku od towarów i usług.


