Warszawa, 24.05.2018 r.
……………………………………………….

Udzielenie informacji
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), podaje się do wiadomości Pacjentów
poniższe informacje:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Wojskowa Przychodnia
Lekarska „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78, kod pocztowy 00-911
Warszawa, e-mail: sekretariat@cepelek.pl, tel. 22 429 10 65 – w dalszej części
informacji zwana „Przychodnią”.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Przychodni to:
Adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” SPZOZ w Warszawie,
ul.

Koszykowa

78,

kod

pocztowy

00-911

Warszawa,

e-mail:

iod@cepelek.pl,

tel. 22 429 10 45.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust.
2 lit. h RODO i wyłącznie w celu: prowadzenia dokumentacji medycznej, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,
do oceny zdolności pracownika do pracy, leczenia lub zarządzania systemami i usługami
opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego , wtym
zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia zatrudnionym w Przychodni –
stosownie do zakresu realizowanych na rzecz Pani/Pana usług(świadczeń).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 29 ust.
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach
określających dostęp do dokumentacji medycznej, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa obowiązku podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
art. 24 i 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: osobie, której dane dotyczą, osobom
i podmiotom: udzielającym świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej
z Przychodnią, wykonującym zlecone badania diagnostyczne, dokonującym napraw
i konserwacji systemu informatycznego Przychodni, a także osobom i podmiotom
określonym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz w innych ustawach.

