
Klauzula informacyjna dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych oraz osób upoważnionych 
przez pacjentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 – zwanego RODO, informujemy:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  H.T.  Centrum  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z/s  w  Tychach  ul.  Paprocańska  137D,  43-100  Tychy, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII 
Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 346967;  NIP  6462221460;  REGON 273521032.  Kontakt  z 
Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: rejestracja@htcentrum.pl telefonicznie pod nr 32 217 
53 60 lub listownie na adres podany powyżej. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można 
skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@htcentrm.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres 
siedziby Administratora Danych.  Z  inspektorem ochrony danych można  się kontaktować we wszystkich 
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z 
przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system 
e-rejestracji  lub  poprzez  infolinię.  W  przypadku  gdy  rejestrują  się  Państwo  przez  inny  podmiot 
pośredniczący  np.  znanylekarz.pl  otrzymujemy  Pani/Pana dane osobowe od operatora  tego  systemu  i 
aplikacji.  W  przypadku  upoważnienia  przez  pacjenta  innej  osoby  do  dostępu  do  danych  medycznych 
(dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia) dane tej upoważnionej osoby pozyskiwane są od 
pacjenta.

4. Zakres  przetwarzanych  danych osobowych,  na  potrzeby  umawiania  wizyt  obejmuje imię,  nazwisko, 
płeć,  PESEL  lub  datę  urodzenia  (w  przypadku  braku  numeru  PESEL),  numer  telefonu,  adres  e-mail. 
Powyższe dane są  wykorzystywane także w celu weryfikacji  tożsamości  przed udzieleniem świadczenia 
zdrowotnego.  Jako  podmiot  leczniczy  jesteśmy  zobowiązani  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. Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na 
komunikację  marketingową,  wykorzystywane  są  Pana/Pani  dane  w  postaci  adresu,  adresu  e-mail  lub 
numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.



5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Wykonywanie działalności leczniczej, profilaktyki 
zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia jak 
również zapewnienia opieki zdrowotnej oraz 
zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. 
dokonania rejestracji, e-rejestracji, rozliczeń z 
płatnikiem, prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości 
przed wizytą, wystawiania zwolnień lekarskich 
oraz ich obsługi w systemach.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. 
przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Realizacji praw pacjenta – odbieranie 
oświadczeń, upoważnianie innych osób do 
informacji o stanie zdrowia, dokumentacji 
medycznej.

art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami z art. 9 ust. 3 i 
art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń 
podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 
29września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Obrony praw i dochodzenia roszczeń w związku z 
prowadzoną przez nas działalnością.

prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na komunikację 
marketingową, Pana/Pani dane mogą być 
wykorzystywane dla celów marketingowych w 
odniesieniu do oferowanych przez nas 
produktów i usług (drogą telefoniczną i/lub 
mailową)

Pani / Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 
zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w 

zależności od formy komunikacji – telefoniczna lub drogą 
elektroniczną).

Weryfikacji tożsamości pacjenta oraz osoby 
upoważnionej przez pacjenta do dostępu do 
danych medycznych (dokumentacja medyczna 
oraz informacja o stanie zdrowia)

prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku prowadzenia korespondencji w 
formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem 
poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, 
Państwa dane są przetwarzane w celu 
prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia 
odpowiedzi na zadane pytania.

prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO).

Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, 
pracowników oraz ochrony mienia 
Administratora

uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO)

Uczestnictwo w badaniach klinicznych 
Pani / Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

art.9 ust.2 lit. a RODO

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę zgodą, możliwe jest wykorzystywanie 
danych  osobowych  w zakresie  wykraczającym  poza  wskazane  powyżej  podstawy,  np. zgoda 
na wykorzystywanie  wizerunku  lub  wykorzystywanie  adresu  e-mail  do przekazywania  informacji 
medycznych.  Podstawa  prawna  –  art.  6 ust.  1 lit.  a RODO,  art.  9  ust.  2  lit.  a  RODO  –  „zgoda”.

6. Podanie  danych  osobowych  przez pacjenta  jest  warunkiem  niezbędnym  do  udzielenia  świadczeń 
zdrowotnych  ze  względu  na  wymogi  prawne  nałożone  na  nas  jako  podmiot  leczniczy,  w  tym  m.in. 
konieczność  prowadzenia  dokumentacji  medycznej.  Odmowa podania  danych  może  być  podstawą  do 
odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest  również niezbędne do wystawienia 
rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, 
brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia 
zdrowotnego. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie. 



Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne 
dla  możliwości  przebywania  na  terenie  placówek  z  monitoringiem  wizyjnym.  Podanie  danych  do 
komunikacji jest konieczne do jej prowadzenia.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  przez Administratora  przez okres  niezbędny 
do realizacji  opisanych  powyżej  celów.  W  szczególności  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa 
wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i  Rzeczniku  Praw Pacjenta. 
Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W pewnych okolicznościach ustawowych czas ten 
może być przedłużony do 30 lat. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej 
będzie ona niszczona lub usuwana w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń 
będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na 
komunikację  w  celach  marketingowych,  dane  będą  przetwarzane  do  momentu  wycofania  przez 
Pana/Panią zgody lub do czasu ustania celu przetwarzania. 

Dane  rejestrowane  przez  system  monitoringu  wizyjnego  nie  są  przechowywane  z  uwagi  na  fakt  iż 
monitoring obejmuje tylko bieżący pogląd bez zapisu obrazu.

Dane  przetwarzane  w  celach  kontaktowych  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  udzielenia 
odpowiedzi  na zadane pytanie i  prowadzenia korespondencji z tym związanej,  a  następnie przez okres 
przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją.

8. W każdym monecie ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
w przypadku  danych,  które  na jej  podstawie  są  przetwarzane. Wycofanie  zgody  nie ma  wpływu 
na zgodność  z prawem  wykorzystania  danych  w okresie,  kiedy  zgoda  obowiązywała.  W  przypadku 
skorzystania z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych oraz zostaną one usunięte. 

9. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o: 
 Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych - potwierdzimy, czy przetwarzamy Pana/Pani dane, a 

jeżeli tak, umożliwimy Panu/Pani do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym 
w art. 15 RODO

 Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 Usunięcie,  własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w 

art. 17 RODO, np. Pana/Pani dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 Ograniczenie przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych w  przypadkach wskazanych w art.  18 

RODO, np. jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowości danych osobowych.
 Przenoszenie  własnych  danych  osobowych  –  może  Pan/Pani  od  nas  otrzymać  własne  dane  w 

powszechnie  używanym formacie,  jeżeli  przetwarzamy  te  dane  w  sposób  zautomatyzowany  i  na 
podstawie Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, 
byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe

 Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonywaliśmy  na  podstawie  zgody  przed  jej 
cofnięciem.

 Wniesienie  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych,  jeśli  podstawą  prawną 
wykorzystywania  danych jest  prawnie uzasadniony interes  – art.  6  ust.1 lit.  f  RODO – z przyczyn 
związanych  ze  szczególną  sytuacją  –  wobec  przetwarzania  danych  osobowych.  Po  wniesieniu 
sprzeciwu administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, 



praw i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  podstaw do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony 
roszczeń

 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa)  w jeżeli  uważa Pan/Pani,  że przetwarzanie Pana/Pani 
danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  –  z  wyjątkiem  osób  upoważnionych  przez 
Administratora:

 Innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.
 Podmiotom wspierające nas w zakresie, usług IT.
 Podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  (np.:  sądy  i  organy 

państwowe,  Towarzystwa  Ubezpieczeniowe,  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  w ramach  realizowania 
świadczeń  z środków  publicznych),  szczególnie  w  zakresie  wskazanym  na  podstawie  Ustawy  o 
prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Podmiotom  świadczącym  usługi:  z  zakresu  doręczania  korespondencji  i  przesyłek,  lub 
telekomunikacyjne;  księgowo  –  finansowe  i  podatkowe;  audytorskie  i  kontrolne;  prawne  
i windykacyjne.

 Innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do 
uzyskiwania  od  Administratora  informacji  związanych  z  działalnością  Administratora,  które  to 
informacje mogą obejmować dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub 
działających w jego imieniu.

 Osobom przez Państwa upoważnionym do, otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia jako 
Pacjenta jak również do dokumentacji medycznej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Informujemy,  że Pani/Pana  dane  osobowe  nie będą  wykorzystywane  do podejmowania  decyzji 
opartych  wyłącznie  na zautomatyzowanym  przetwarzaniu  danych  osobowych,  w tym  profilowania 
w rozumieniu art. 22 RODO.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). 
Administrator  będzie  je  przetwarzać  w zakresie  wskazanym  przez pacjentów  oraz  przepisy  prawa  (imię, 
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe).

OKAZYWANIE DOKUMNETÓW TOŻSAMOŚCI 

Podczas rejestracji  pacjenta,  składaniu wniosku o wydanie dokumentacji medycznej lub w innych sytuacjach 
wymagających  potwierdzenia  tożsamości  pacjenta  (lub  innej  osoby  np.  upoważnionej  przez  pacjenta), 
odwiedzającego  H.T. Centrum spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z  siedzibą w 
Tychach, mamy obowiązek potwierdzić, że dana osoba jest tą, za którą się podaje. W celu weryfikacji tożsamości 
H.T. Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Tychach ma zatem 
prawo żądać od pacjenta, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych osób okazania: 

• Dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (dowodu  osobistego,  paszportu,  karty  pobytu,  polskiego 
dokumentu tożsamości cudzoziemca) lub 

•  Innego  dokumentu  publicznego,  pozwalającego  na  jednoznaczną  identyfikację  (np.  prawo  jazdy, 
legitymacja szkolna dla osoby do 18. roku życia). 



Podstawa prawna: 

• 23 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz.U.2020.849 t.j.),

• Art. 50 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

• 24 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 
• Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. II OSK 2770/13). 


