
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jarosław Ciosek Rajtar-Medica Centrum Medyczne, os. Na Lotnisku 1/U9, 31-801 Kraków, 
jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 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 zwanego RODO informuje, że: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, 
dokonywania rozliczeń z tego tytułu, realizacji umów z ubezpieczycielami, realizacji praw pacjenta, 
a także przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Dane wykorzystywane są 
również w celach marketingowych, statystycznych oraz do zarządzania rezerwacjami terminów 
wizyt i zabiegów; 

Jarosław Ciosek Rajtar-Medica Centrum Medyczne zbiera i przetwarza dane osobowe tylko 
w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 
Jarosław Ciosek Rajtar-Medica Centrum Medyczne może zbierać i przetwarzać następujące dane: 
1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia; 
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail; 
3. dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia prawidłowego 

procesu leczenia, szczególnie zaś, dane dotyczące stanu zdrowia. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług 
medycznych. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak 
możliwości świadczenia usług medycznych. 

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta oraz w Rozporządzeniu 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 zwanego RODO. 

Długość przechowywania Pani/Pana danych osobowych zawiera tabela: 

Cel przetwarzania danych Czas przechowywania/przetwarzania danych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i 
prowadzenie dokumentacji medycznej; 
potwierdzenie tożsamości podczas rejestracji 

Czas przechowywania wynikający z przepisów 
prawa

Wystawianie dokumentów takich jak 
zaświadczenia lub zwolnienia lekarskie

Czas przechowywania wynikający z przepisów 
prawa

Realizacja praw pacjenta - prawo do 
wyznaczenia osoby upoważnionej do 
udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i 
informowania jej o stanie zdrowia

Czas przechowywania wynikający z przepisów 
prawa



Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć: 
1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – 

podmioty świadczące usługi w zakresie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, 
2. dostawcy usług informatycznych; 
3. dostawcy usług księgowych, 
4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w 

tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta; 

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 
bez udziału człowieka). Pani/Pan dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

Jarosław Ciosek Rajtar-Medica Centrum Medyczne informuje, iż przysługuje Pani/Panu: 
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO); 
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO); 
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail np. w 
celu potwierdzenia wizyty, odwołania terminu 
wizyty

Czas przechowywania wynikający z przepisów 
prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i 
dokumentacji podatkowej

Czas przechowywania dokumentacji księgowej 
i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy 
wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, 
rejestrującego wizerunek w siedzibie Rajtar-
Medica Centrum Medyczne

30 dni



Kraków, ………………… 

…………………………….. 
Pieczęć placówki medycznej 

Dane pacjenta: 

Nazwisko:……………………………………………………………….  

Imię:……………………………………………………………………… 

Nr PESEL:……………………………………………………………… 

Kod pocztowy:………………… Miejscowość:……………………. 

Ulica:…………………………………………………………………….. 

Zakres danych: 
nr telefonu komórkowego:…………………………………………. 

adres e-mail:…………………………………………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu  
oraz adresu e-mail 

  
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną 
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Rajtar-
Medica Centrum Medyczne, os. Na Lotnisku 1/U9, 31-801 Kraków, w celu komunikacji 
dotyczącej korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem 
telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak 
również informacji o medycznej działalności Rajtar-Medica Centrum Medyczne, os. Na 
Lotnisku 1/U9, 31-801 Kraków. 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 
7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę 
zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem/am również 
poinformowany(a) o tym, że dane zbierane są przez Rajtar-Medica Centrum Medyczne, os. 
Na Lotnisku 1/U9, 31-801 Kraków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie 
wglądu i możliwości ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być udostępniane innym 
podmiotom w celu realizacji badań diagnostycznych i laboratoryjnych materiału pobranego 
od pacjentów w Rajtar-Medica Centrum Medyczne, os. Na Lotnisku 1/U9, 31-801 Kraków. 

      …………………………….. 
        czytelny podpis pacjenta 

* Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


