1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
H-T. CENTRUM MEDYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Tychach przy ulicy Paprocańska 137D.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:
Joanna Fijoł kontakt: iodo@htcentrum.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracji pacjenta w ramach przygotowania do
realizacji świadczenia; przygotowania do wizyty, badania, zabiegu; przeprowadzenia badania,
diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych; prowadzenia niezbędnej dokumentacji
medycznej; upoważnienia i realizacji upoważnienia osoby do odbioru badań; prowadzenia
dokumentacji medycznej; rozliczania udzielonych świadczeń, usług; egzekucji należności.
4) Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 9 ust. 2 lit. h
oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi
przedmiotową kwestię jest:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu programów zdrowotnych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia badań klinicznych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (UE) tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty zwracające się do Administratora
Danych Osobowych pisemnie o udostępnienie danych, w tym organ odpowiedzialny za rozliczenie
świadczeń medycznych gwarantowanych z ubezpieczenia zdrowotnego.
Administrator powierza do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane do firm świadczących
usługi: informatyczne, finansowe, raportowania i rozliczania świadczeń, badań laboratoryjnych i
histopatologicznych.
6) Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, będą przechowywane przez okres: 20
lat w zakresie dokumentacji medycznej, 6 lat w zakresie rozliczeń finansowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
8) W zakresie danych osobowych dotyczących badań klinicznych, ma Pani/Pan prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest WYMOGIEM USTAWOWYM. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozliczenia świadczeń gwarantowanych w ramach ubezpieczenia.
Brak zgody na udział w Badaniach Klinicznych uniemożliwia wykorzystanie Pani\Pana danych
osobowych w działalności naukowej i badawczej.
Brak powyższej zgody nie wpływa na możliwość udzielania świadczeń i wykonywania procedur
medycznych.
Państwa dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie
będą podlegały profilowaniu.

