POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz
udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Administrator danych

Inspektor ochrony
danych
(dane kontaktowe)
Źródło danych

Zakres przetwarzanych
danych osobowych

Administratorem danych jest Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa
Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa (dalej Szpital).
Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych bądź na przetwarzanie danych do celów
marketingowych, administratorem danych jest Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,
ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szpital informacji udziela
Inspektor Ochrony Danych.
adres e-mail: iod@szpitallimanowa.pl
numer telefonu: +48 734 127 533
Co do zasady dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą (świadczenie usług medycznych).
Do korzystania z usług medycznych Szpitala konieczna jest rejestracja, która obejmuje następujący zestaw danych:
− imię,
− nazwisko,
− nr PESEL,
− płeć
− data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),
− adres zamieszkania,
− pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny).
Dodatkowymi danymi są adres e-mail oraz numer telefonu, które nie są niezbędne do świadczenia usług
medycznych ale znacząco ułatwiają komunikację i dostęp do usług.
W przypadku pacjentów w/w dane osobowe służą do weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia
zdrowotnego.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowywane są
wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia. Mogą się
również znaleźć informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te zbierane są w przypadku gdy
jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
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Sposób przetwarzania
danych osobowych

Przekazywanie danych
osobowych

Komunikacja marketingowa:
Informacja marketingowa może być kierowana na adres e-mail lub numeru telefonu, na podstawie uzyskanej
uprzednio zgody. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie udzielone
informacje. Mogą to być np. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość).
Dokumentacja medyczna podlega szczególnej ochronie, mają do niej dostęp jedynie upoważnione osoby – nie jest
i nigdy nie będzie wykorzystywana do celów marketingowych.
Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tworzeniu profili
preferencji pacjentów i oparciu na nich usług oraz ewentualnych treści marketingowych na podstawie
przekazanych informacji.
Dane o stanie zdrowia stanowiące dokumentacje medyczną nie podlegają profilowaniu. Profilowanie nie jest
procesem w pełni zautomatyzowanym, tzn. że odbywa się przy udziale człowieka.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć
wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie odpowiedniej dostępności
usług). Każdy jednak ma prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co Administrator
zapewni na stosowny wniosek. W tym celu należy skontaktować się poprzez infolinię bądź za pomocą kanałów
komunikacji elektronicznej bądź wyrazić swoją wolę w jednej z naszych placówek.
Jako podmiot leczniczy dokładamy najwyższej staranności w celu zagwarantowania poufności danych. Z uwagi
na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w
bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe
pacjentów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz
dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących ze Szpitalem na terenie Polski,
2. dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające
udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
3. dostawcom usług wspierających Szpital w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz email) oraz w obszarze pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem dziedzinowym Szpitala,
4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Szpital w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
5. osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta.
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Przekazywanie danych
osobowych poza Unię
Europejską

Czas przetwarzania
danych osobowych

Obowiązek podania
danych osobowych

Prawa pacjenta

Z uwagi na korzystanie z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe
mogą być w drodze wyjątku przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie
danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Szpitalem a tym podmiotem, zawierającą
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
Dla każdego pacjenta tworzona jest odrębna dokumentacja medyczna, którą jako podmiot leczniczy zobowiązani
jesteśmy archiwizować (przechowywać) co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający
z przepisów kodeksu cywilnego.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5
lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane pacjenta przetwarzane
są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane
lub poddawane anonimizacji.
Korzystanie z usług Szpitala jest w dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do
prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości
pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować
odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy
podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych. Brak ich podania może skutkować np.
niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Podawanie numeru telefonu czy adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie
skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Konsekwencją niepodania przez pacjenta numeru
telefonu bądź adresu e-mail będzie brak możliwości otrzymania potwierdzenia bądź odwołania wizyty drogą
elektroniczną (np. poprzez SMS).
Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to,
że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług Szpitala oraz podmiotów z nim współpracujących.
Jednocześnie pacjent ma prawo w dowolnej chwili do odwołania wyrażonej zgody. W tym celu należy
skontaktować się poprzez infolinię bądź za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej albo wyrazić swoją wolę
w jednej z naszych placówek.
Administrator danych zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Pacjent może skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Szpitala sprzeciwu do przetwarzania
danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie
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Podstawa prawna

danych osobowych nie powoduje nieważności ani bezskuteczności procesu przetwarzania w okresie
przypadającym przed cofnięciem zgody.
W przypadku skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się poprzez infolinię bądź
poprzez kanały komunikacji elektronicznej. Pacjent może też wyrazić wolę bezpośrednio w placówce Szpitala.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.
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 (RODO),
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z
późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069),
Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.)

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności
poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych
podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak
również w naszych placówkach własnych na terenie Polski,
w rejestracji czy w gabinecie lekarskim.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1
Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania.
Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach
Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
i przechowywania dokumentacji medycznej.
r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania.
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Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy
Realizacja praw pacjenta poprzez np. odbieranie i archiwizację
o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
oświadczeń / upoważnień dla innych osób do dostępu do dokumentacji
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
medycznej oraz udzielenia im informacji o stanie Twojego zdrowia.
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Kontakt z podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np.
w celu:
− potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu konsultacji
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
lekarskiej,
administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz
− przypomnienia o konsultacji,
sprawniejsze zarządzanie placówką medyczną.
− poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego
zabiegu,
− poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.
Zapewnienie odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby
pacjenta oraz poprawa jakości usług są dla Szpitala priorytetem. W celu
poprawy jakości usług (wdrożony w 2006 r. i utrzymywany System
Zarządzania Jakością) zastrzegamy sobie prawo w trakcie okresu
trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi do przekazania krótkiej
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
ankiety z prośbą o informację zwrotną. Ewentualne ankiety będą
administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich
wysyłane z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one
dostosowanie do potrzeb pacjentów.
uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności. Uczestniczenie w
procesie doskonalenia w oparciu o ankiety ma charakter dobrowolny.
Każdemu ankietowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu
– wówczas ich ewentualna wysyłka zostanie zablokowana zgodnie z
żądaniem.
Administrator danych ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona
danych w tym celu.
naszych praw.
Administrator danych prowadzi księgi rachunkowe oraz spoczywają na
nim obowiązki podatkowe. Np. z wystawianiem faktur bądź Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września
rachunków za wykonane usługi może wiązać się konieczność 1994 r. o rachunkowości.
przetwarzania danych osobowych.
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Szpital dopuszcza możliwość kierowania informacji marketingowej
dotyczącej działalności, informacji o usługach, organizowanych
wydarzeniach.
W zależności od decyzji pacjenta, możemy wykorzystywać do tego
podany adres e-mail - wtedy informacje wysyłane są na skrzynkę
poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu - wtedy komunikacja
odbywa się za pomocą sms, mms czy połączeń przychodzących.
Szpital dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych
pozyskanych w trakcie współpracy w celach marketingowych, np.
poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami. Celem
takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim dostosowanie
kierowanych komunikatów.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 17 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne, w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
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