KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA PRZYCHODNI
1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Instytut Sportu Państwowy Instytut
Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel: (22) 569 99 99, e-mail:
insp@insp.waw.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące:
iodo@insp.waw.pl
3. Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych:
1) w celach związanych z organizacją świadczeń zdrowotnych, w tym zarządzaniem
systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną
2) do celów zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
diagnozy medycznej, leczenia.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art.9
ust.2 lit. h) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c) 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). Dane osobowe
przetwarzane są w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. tj. z 2018r. poz. 2190
ze zm.); ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.);
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika wprost z przepisów
prawa. Jeżeli Pacjent zamierza lub korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej
zobowiązany jest do podania danych, których zakres wynika z określonych
przepisów.
6. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych wymaga podania danych osobowych
wynikających m.in. z art. 25 ustawy o prawach pacjenta, który stanowi, że
dokumentacja medyczna zawierać musi co najmniej: nazwisko i imię̨ (imiona), datę
urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został
nadany, w przypadku osób małoletnich – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela
ustawowego oraz adres jego zamieszkania; Obowiązek podania przez Pacjenta danych
osobowych jest zatem niezależny od tego czy korzysta ze (1) świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych, (2) świadczeń zdrowotnych finansowanych
przez podmiot prywatny, np. przez pracodawcę czy (3) świadczeń zdrowotnych, które
Pacjent finansuje ze środków własnych. Administrator danych jako podmiot leczniczy
jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której
treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji
obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
7. Dane osobowe Pacjenta, Instytut ma obowiązek przechowywać co najmniej przez
okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
8. Dane osobowe Pacjenta są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

1) dostawcy usług zaopatrujących Przychodnię w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
zarządzanie Instytutu (w szczególności dostawcom sprzętu diagnostycznego);
2) osoby upoważnione przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta, np. osoby
które zostały upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.
9. Pacjent ma prawo żądać od Instytutu dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Dostęp do danych stanowiących dokumentację medyczną następuje na zasadach
określonych w ustawie o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.
Pacjent ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie
będzie prowadzić to do naruszenia autonomii osoby wykonującej zawód medycznych,
która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.
Pacjent nie ma prawa żądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Instytut w ramach dokumentacji medycznej oraz w związku przetwarzaniem danych
osobowych w dziedzinie zdrowia publicznego (artykuł 17 ust. 3 lit. b) i c) RODO).
10. Pacjentowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystanie z praw osób, których dane
dotyczą̨ dostępne są̨ na stronie internetowej Instytutu zakładka Instytut/RODO.

