Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Centrum Medyczne Fortitudo z siedzibą w Rzeszowie

Wobec obowiązków wynikających 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 (w skrócie zwane „ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych” -RODO) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L119/1 chcielibyśmy
przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku
z udostępnieniem ich na rzecz Fortitudo Centrum Medyczne i podmiotów udzielających świadczeń
medycznych w ramach działalności naszej placówki.
Niniejsza informacja ma celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy
Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dane osobowe uważa się takie
dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w
szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail
czy adres korespondencyjny, oraz dane szczególne takie jak stan zdrowia fizycznego i psychicznego i
pochodzące z badań lekarskich, badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fortitudo Centrum Medyczne z siedzibą w
Rzeszowie, ul. Jana Pawła II 94, 35-317 Rzeszów, dane kontaktowe: tel: +48 17 2304 328, mail:
info@fortitudo.pl
- zwany dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W naszej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), którego
zadaniem jest bieżące monitorowanie prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
w placówce. Z IODO można skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
elektronicznie - adres e-mail: info@fortitudo.pl lub telefonicznie – tel: +48 723 002 700

3. Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa
i w ściśle określonych celach, tj.:
1. w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej
( art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. )
2. w celu diagnozy i leczenia w tym prowadzenia dokumentacji medycznej:

(art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. )
3. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej
( art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. )
4. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami
zabezpieczenia społecznego – wystawianie zaświadczeń lekarskich
( art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi
właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.)
5. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych
( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest
wymogiem ustawowym.)
6. w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług medycznych.
( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.)

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
2. art. 24 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta ( t.j. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.),
3. art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tj. z dnia 28
lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ),
4. art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. z dnia 3 marca 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 ),
5. art. 9 ustawy z dnia 25 września 2017r. o zawodzie fizjoterapeuty ( tj. z dnia 12 kwietnia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 952 ),
6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ),
7.umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych (usługi medyczne) zawarte z Narodowym
Funduszem Zdrowia, pacjentem lub innymi podmiotami finansującymi te świadczenia.

4. Okres przechowywania danych
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa

w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t. j. z dnia 4
maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz w adekwatnych przepisach ustaw odrębnych.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:
1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń
zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń
w ramach Centrum Medycznego Fortitudo;
2. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
3. osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849
z późn. zm.);
4. dostawcom usług zapewniającym Centrum Medycznemu Fortitudo odpowiednie rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np.
dostawcy usług informatycznych, personel niemedyczny);
5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych
roszczeń;
6. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
7. NFZ ;
8. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
9. innym podmiotom finansującym dane świadczenia;
10. pracodawcy w zakresie świadczeń medycyny pracy;
11. zakładowi ubezpieczeń w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od
podstawy prawnej ich przetwarzania. Zgodnie z RODO do przysługujących Pani/Panu praw
należą:
Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania ( art. 15, art. 16 RODO );
b. We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia
danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim
przetwarzanie jest niezbędne :
1. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO
dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
a.

Niezależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849
z późn. zm.) i stanowi warunek realizacji świadczeń zdrowotnych, a w szczególności ich finansowania
ze środków publicznych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Centrum Medycznego
Fortitudo nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przekazywanie danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowych.
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