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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1.1 Administratorem Danych Osobowych Pacjenta jest VeritaMed sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Długiej 27, 00-238 Warszawa (dalej zwana: „VeritaMed”). Kontakt 
z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest w sposób wskazany na stronie: 
https://veritamed.com/polityka-prywatno%C5%9Bci 

1.2 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w VeritaMed jest Janusz Rozalski.  
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-
mail: IODO@veritamed.com lub na adres siedziby Administratora Danych Osobowych: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Janusz Rozalski 

VeritaMed sp. z o.o. 

ul. Długa 27 

00-238 Warszawa 

1.3 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem. 

1.4 Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą w celu: 

1.4.1 udzielania świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia Pacjenta, profilaktyki 
zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem tych usług.  

Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: 
ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta i odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h 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 (dalej zwane: „RODO”) 

1.4.2 przetwarzania danych szczególnej kategorii danych osobowych w celach 
innych niż związane z procesem leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. a RODO 
na podstawie zgody Pacjenta; 

1.4.3 realizacji usług przez VeritaMed na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

1.4.4 prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych 
w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości, realizacji praw 
Pacjenta wynikających bezpośrednio z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

1.4.5 przetwarzanie danych Pacjenta dokonywane jest przez VeritaMed w celu 
realizacji badań naukowych na podstawie zgody Pacjenta; 

1.4.6 prowadzenia działań o charakterze marketingowym na podstawie zgody (tj. art. 
6 ust. 1 lit. a RODO); 
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1.5 Podstawa prawna przetwarzania danych Pacjenta to również uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na: 

1.5.1 dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji, 

1.5.2 obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii, 

1.5.3 zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez 
monitoring wizyjny, 

1.6 Dane osobowe przetwarzane w związku z świadczenie świadczeń zdrowotnych 
obejmują imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe oraz jego dane, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

1.7 Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie 
przepisów prawa tj.:  

1.7.1 podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności 
opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek 
współpracujących; 

1.7.2 towarzystwa ubezpieczeniowe; 

1.7.3 organy władzy publicznej uprawnione do pozyskania danych Pacjenta 
w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1.7.4 podmioty upoważnione przez Pacjenta; 

1.8 Dane osobowe mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych, w tym m.in. dostawcom 
usług, dostawcą usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z instrukcjami 
Administratora Danych Osobowych. 

1.9 Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej  
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich sytuacjach zapewnia się stosowanie 
środków gwarantujących ich odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z wymogami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje  
o stosowanych środkach można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych. Przed przekazaniem danych osobowych, Administrator Danych 
Osobowych przekaże Pacjentowi szczegółowe informacje na temat odbiorcy danych  
w państwie trzecim. Jeżeli przekazanie danych osobowych nie będzie następować na 
postawie umowy powierzenia przetwarzania, do jego dokonania potrzebna może być 
zgoda Pacjenta.  

1.10 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres: 

1.10.1 w zakresie danych służących do dochodzenia roszczeń - przez okres 
przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego; 

1.10.2 w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych - przez okres 5 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 
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1.10.3 w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przez 30 dni; 

1.10.4 w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od 
dokonania w niej ostatniego wpisu – przez 20 lat; 

1.10.5 w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do wycofania tej 
zgody, a nie ma innej podstawy prawnej dla ich dalszego przetwarzania, nie 
później jednak niż w okresie 5 lat.   

1.11 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do 
zapewnienia poprawnej realizacji Umowy. Pacjentowi przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

1.12 Pacjentowi przysługuje: 

1.12.1 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

1.12.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

1.12.3 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  
z przepisu prawa; 

1.12.4 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

1.12.5 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

1.12.6 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

 

          


