
Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie! 

Zważywszy, iż:  
- art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE L  Nr 119/1 z 4.5.2016r.) nakłada na nas obowiązek informacyjny,  
- NUTRIKON Sp. z o.o. Sp. k. gromadzi, prowadzi i udostępnia dokumentację medyczną w 

sposób zapewniający zachowanie poufności i tajemnicy lekarskiej, przedstawiamy poniższą 
klauzulę informacyjną przetwarzania Twoich danych osobowych.   

I. Kto jest Administratorem Twoich danych? 

NUTRIKON Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 32a, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr KRS 0000698178 w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Administratorem danych 
osobowych, które zostały nam przekazane (zwany dalej Administratorem). 

II. Do jakich celów będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:  
1. zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług medycznych, 
2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług medycznych  

z chwilą jej zawarcia, 
3. wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi 

czynnościami (np. wystawienia zwolnienia lekarskiego, archiwizacji dokumentacji, zlecenia 
specjalistycznych badań laboratoryjnych itd.), 

4. dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została 
uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f  
RODO). 

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?  

1. Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO dopuszczający przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne dla wykonywania 
łączącej strony umowy, 

2. Dla archiwizacji dokumentacji medycznej podstawą przetwarzania będzie obowiązek 
nałożony ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w związku z art. 6 ust. 1 
lit. c)  RODO, 

3. Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku 
gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane 
przez Administratora, zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.  
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IV. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Twoje dane nie bedą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany.  

Jednakże, Administrator przekaże Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar 
Gospodarczy, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonywania łączącej nas umowy. W 
takim przypadku, Administrator dokona niezbędnych zabezpieczenia oraz wymaganej 
anonimizacji wskazanych danych przed ich przekazaniem.  

Administrator przekaże kopię przekazanych danych na każde żądanie osoby uprawnionej 
oraz na żądanie wskaże miejsce udostępnienia danych.  

V. Jakie dane przetwarzamy? 

  
 W szczególności będziemy przetwarzać nastepujące kategorie Twoich danych:  
  

1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel itd),  

2. dane dotyczące zdrowia fizycznego, 

3. dane dotyczące zdrowia psychicznego, 

4. dane dotyczące członków rodziny, 

5. dane dotyczące płodności, 

6. dane dotyczące życia seksualnego, 

7. dane genetyczne, 

8. dane dotyczące wizerunku, 

9. dane dotyczące polisy ubezpieczeniowej,  

10. informacje o miejscu zatrudnienia. 

VI. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych, czyli przez okres 6 lat, lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów 
prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
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VII. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania.  

2. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w 
takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych 
interesów Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania.  

3. Przysługuje Tobie prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim 
zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie 
dotyczy zebranych danych medycznych. 

4. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego 
administratora - w szczególności szpitala, laboratorium - w przypadku przetwarzania 
wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną lub na podstawie 
udzielonej zgody.  

5. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz 
prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych.  

 Podanie Twoich danych jest: 

1. wymagane przez art. 23 ust. 2 w zw. z art. 25 w zw. z  art. 26 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta i RPP oraz §1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania; 

2. konieczne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy; 
  

- bez podania ww. danych nie będzie możliwe świadczenie usług medycznych 
objętą umową.  

Dziękujemy za uwagę !!!
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