Polityka ochrony danych osobowych
Art. 1
Administratorem Pana/Pani danych osobowych, a w tym dokumentacji medycznej, jest
Wojciech J. Baranowski.
Art. 2
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o ochronie danych osobowych
i sposobie jej realizacji proszę zwracać się pisemnie na adres 95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Łódzka 87, gdzie urzęduje administrator danych osobowych.
Art. 3
Pana/Pani dane osobowe, a w tym dokumentacja medyczna, przetwarzane są w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. świadczeń szpitalnych), które służą zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie Pana/Pani zdrowia z wykorzystaniem uznanych za
skuteczne metod zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, a w tym rehabilitacji.
W związku z tym przetwarzaniu podlegają następujące dane:
1. oznaczenie, które pozwoli na jednoznaczne ustalenie Pana/Pani tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer w PESEL (powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności),
jeżeli został nadany albo w przypadku noworodka numer w PESEL matki,
a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru w PESEL – rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona
lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona)
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
3. opis stanu Pana/Pani zdrowia lub udzielonych Panu/Pani świadczeń zdrowotnych;
4. datę sporządzenia.
5. informację o wydaniu Panu/Pani opinii albo orzeczenia oraz ich treści.
Art. 4
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, a w tym dokumentacji medycznej, będą
podmioty lecznicze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, osoby wykonujące zawód
medyczny, apteki i medyczne laboratoria diagnostyczne, a także podmioty udzielające
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenie szpitalne,
a więc świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz
z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień,
psychiatrycznej opieki zdrowotnej i lecznictwa uzdrowiskowego, jeśli stan Pana/Pani

zdrowia będzie wymagał udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń
zdrowotnych w odpowiednio urządzonych pomieszczeniach.
Art. 5
W oparciu o przepisy polskiego prawa administrator danych osobowych udostępnia
Pana/Pani dane osobowe i dokumentację medyczną również:
1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty
ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem;
4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów;
7. zakładom ubezpieczeń, ale to za Pana/Pani zgodą;
8. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
9. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów
jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
10. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie
prowadzonego postępowania;
11. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
Art. 6
Pana/Pani dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub
instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska
i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Art. 7
Nie planuje się przekazywania Pana/Pani danych osobowych ani dokumentacji medycznej za
granicę.

Art. 8
Pana/Pani dane osobowe, a przede wszystkim dokumentacja medyczna, będzie
przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku Pana/Pani zgonu na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi
i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pana/Pani dokumentacją medyczną,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie;
4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie
w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się Pana/Pani w ustalonym terminie, chyba skierowanie zostało
wcześniej odebrane;
5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.
Art. 9
Po upływie wskazanych w art. 8 okresów czasu dane osobowe, a w szczególności
dokumentacja medyczna, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający Pana/Pani
identyfikację.
Art. 10
Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja medyczna może być Panu/Pani wydana, jeśli
zgłosi Pan/Pani taki wniosek.
Art. 11
Informuję, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych.
Art. 12
Ze względu na przepisy polskiego prawa całkowite usunięcie danych osobowych,
a w szczególności dokumentacji medycznej, jest niemożliwe przed upływem wskazanych
w art. 8 okresów ich przechowywania.

Art. 13
Informuję również, że Pana/Pani dane osobowe, a w tym dokumentacja medyczna, są
przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa, a nie na podstawie
Pana/Pani zgody. Z tego powodu, mimo że ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, a w tym dokumentacji medycznej, w dowolnym
momencie to cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
Pana/Pani danych osobowych, a w tym dokumentacji medycznej.
Art. 14
Administrator danych osobowych na żądanie udostępnia Panu/Pani dane osobowe
i dokumentację medyczną, które Pana/Pani dotyczą, a także przekazuje je Pana/Pani
przedstawicielowi ustawowemu lub innej osobie upoważnionej przez Pana/Panią albo
przepisy polskiego prawa.
Art. 15
Po Pana/Pani śmierci dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez
Pana/Panią za życia lub osobie, która w chwili Pana/Pani zgonu była Pana/Pani
przedstawicielem ustawowym.
Art. 16
W przypadku niepodania danych osobowych założenie i prowadzenie dokumentacji
medycznej będą niemożliwe, a to oznacza brak możliwości udzielenia świadczenia
zdrowotnego.
Art. 17
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
a w tym dokumentacji medycznej
Art. 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką ochrony danych osobowych stosuje
się odpowiednie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Kwestie sporne, jeśli
Pan/Pani wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub
polubownego. Ostatecznie sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Konstantynów Łódzki, 25 maja 2018 r.

Powyżej przedstawioną politykę ochrony danych osobowych opracowano w oparciu
o następujące akty polskiego prawa:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16
 Zawody lekarza i lekarza dentysty. Dz.U.2018.617 t.j. z dnia 2018.03.26
 Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04
 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.
Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08
 Działalność lecznicza. Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23
 Ochrona zdrowia psychicznego. Dz.U.2018.1878 t.j. z dnia 2018.10.02
 Lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz gminy
uzdrowiskowe. Dz.U.2017.1056 t.j. z dnia 2017.05.31
 Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dz.U.2017.2195 t.j. z dnia 2017.11.28
 System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2017.1778 t.j. z dnia 2017.09.25
 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Dz.U.2017.1368 t.j. z dnia 2017.07.12
 Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U.2018.1376 t.j. z dnia 2018.07.17
 Ubezpieczenie społeczne rolników. Dz.U.2017.2336 t.j. z dnia 2017.12.14
 Lekarz sądowy. Dz.U.2007.123.849 z dnia 2007.07.09
 Kodeks pracy. Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16
 Służba medycyny pracy. Dz.U.2018.1155 t.j. z dnia 2018.06.15
 Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Dz.U.2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12
 System informacji w ochronie zdrowia. Dz.U.2017.1845 t.j. z dnia 2017.10.05
 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dz.U.2018.2137 t.j. z
dnia 2018.11.14
 Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2017.2211 t.j. z dnia 2017.11.30
 Recepty. Dz.U.2018.745 z dnia 2018.04.17
 Diagnostyka laboratoryjna. Dz.U.2016.2245 t.j. z dnia 2016.12.30
 Prawo atomowe. Dz.U.2018.792 t.j. z dnia 2018.04.26
 Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U.2018.151 t.j. z dnia
2018.01.18
 Prawo oświatowe. Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24
 Krajowa Administracja Skarbowa. Dz.U.2018.508 t.j. z dnia 2018.03.09
 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08
 Policja. Dz.U.2017.2067 t.j. z dnia 2017.11.08
 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Dz.U.2018.1510 t.j.
z dnia 2018.08.08

