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Zgodnie z art. 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie
danych osobowych (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul.
Hallera 9, reprezentowana przez Zarząd – Mirosława Praczyka i Jakuba Fischbacha.
Współadministratorem Pana/Pani danych jest firma JAR MEDIK BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Hallera 9.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować pod adresem: iod@jarmedic.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w:

celach świadczenia usług zdrowotnych i zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust.2. lit. h) RODO ;
Źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych jest pacjent, który wskazał dane jako osoby upoważnionej do
dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia zgodnie z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane osobowe przetwarzane będą przez taki sam okres, przez jaki będzie przechowywana dokumentacja medyczna
pacjenta, który wskazał Pana/Pani dane /zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.)/, tj.:






30 lat- dokumentacja pacjenta zmarłego na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
20 lat- pozostałych pacjentów;
22 lata- dokumentacja medyczna dzieci poniżej 2. roku życia;
10 lat- zdjęcia RTG;
5 lat- skierowanie oraz zalecenia lekarskie.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
 osoby upoważnione przez firmę ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych,
 oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym: sądy lub organy
ścigania.
Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:
 dostępu do swoich danych,
 możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania,
 cofnięcia zgody.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.
Podstawa prawna
 RODO - Rozporządzenie 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;
 Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.);

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Niniejszy dokument stanowi własność firmy ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. Żadna część nie może być zmieniana ani kopiowana
bez wiedzy i zgody najwyższego kierownictwa firmy.

