
 

 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW 

 

Zgodnie z art. 13. 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, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MR DIAGNOSTIC.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy  
ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, KRS: 0000880978, NIP: 5783078480, REGON: 28053100000000, 
tel.: (55) 506 55 55, e-mail: elblagmr@mrdiagnostic.pl. 

2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Pani/Panu szczegółowych 
informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Imię i nazwisko IOD podane są na naszej 
stronie internetowej. Może się Pan/Pani skontaktować z IOD mailowo pisząc na adres: 
iod@mrdiagnostic.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki 
zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO), w  celu wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych, 
wynikających z różnych przepisów(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a w określonych przypadkach również  
do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
np. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki; kontakt telefoniczny w sprawie umawianych 
wizyt, czy wydawanych recept; inne przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy  
w Polityce Prywatności. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne  
lub informatyczne, nasi inni zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie 
właściwych przepisów oraz osoby, które zostały przez Państwa upoważnione, a także inne uprawnione 
prawnie podmioty, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5. Pana/Pani dane zawarte w posiadanej przez nas dokumentacji medycznej będą przechowywane przez 
okres przewidziany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
uwzględniając w szczególności art. 29 wspomnianej ustawy. Zazwyczaj termin ten wynosić będzie  
20 lat, a w przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 lat – 22 lata, w obu wypadkach licząc od końca roku 
kalendarzowego, kiedy dokonano ostatniego wpisu. Inne dane przechowywane będą przez okres 
trwania umowy oraz min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty 
podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres 
przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki 
dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w naszej Polityce Prywatności. 

6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych oraz  
ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych lub ich przeniesienia – tylko we wskazanych albo 
dozwolonych przez prawo przypadkach, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące 
poszczególnych praw znajdzie Pan/Pani w naszej Polityce Prywatności. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić realizację usług przez 

Administratora. 
9. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w naszej placówce znajdzie Pan/Pani 

w Polityce Prywatności umieszczonej na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym 
IOD. 

 


