
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MED HOLDING S.A prowadząca NZOZ Szpital 
Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego oraz Poradnie Specjalistyczne z siedzibą w Katowicach 
przy ulicy Strzeleckiej 9, e-mail: sekretariat@medholding.eu 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mail: iod@medholding.eu 

3. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych przez osoby 
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych na podstawie: 
• Art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 r. 

nr 52, poz. 417 z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. 

zm.) 
• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 (Dz. U. 1997 nr 28, poz. 152) 
• Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 

 nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) 
4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w 

regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie 
wyrażonej zgody). 

5. Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust.3 oraz 

przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa.* 

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.  

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 

10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO). 
12. Podanie przez Pana/ią danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest wymogiem 

ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia 
zdrowotnego.  
 

*dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 ) oraz zgodnie z ustawą dnia 6 listopada 2008 r. 
 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. nr 52, poz. 417  z późn. zm.). 


