
   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PACJENCI FIZJOTERAPIA 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. 

Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski, e-mail: 
sekretariat@klinika-rzeszow.pl, zwana dalej Szpitalem.  

2. W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych w Szpitalu można kontaktować się  
z  Inspektorem Ochrony Danych – iod@klinika-rzeszow.pl,  tel. (17) 86 66 761. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w ramach prowadzenia działalności leczniczej  
obejmujących fizjoterapię,  w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 
lit. c 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, w zw. z przepisami ustawy 
z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz ustawy 
z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, 
jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. 
W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. 

4. Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, 
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, 
prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej oraz umawiania wizyt.   

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania 
usługi zdrowotnej z zakresu fizjoterapii. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których są 
przetwarzane dane osobowe, podmioty dostarczające i serwisujące specjalistyczne oprogramowanie 
wykorzystywane w usługach zdrowotnych oraz podmioty posiadające uprawnienia do uzyskania dostępu 
do danych wynikające z przepisów prawa.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) oraz organizacji międzynarodowych. 

8. Mają państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo 
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również  prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do  
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej 
w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez 
okres 30 lat, zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą 
przechowywane przez okres 10 lat, skierowań na badania, zleceń lekarza lub innego uprawnionego 
fizjoterapeuty, które będą przechowywane przez okres 5 lat, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało 
udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent 
odebrał skierowanie.  
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