
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Lekarski – Psychiatryczny 

Dariusz Mazurkiewicz z siedzibą w Rzeszowie, REGON 330465284, NIP 754 136 21 55, 

którego reprezentuje dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Dariusz Mazurkiewicz, 

tel. kom. 605-049-749, e-mail mazurkiewicz@post.pl 

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

a. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, 

tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z 

wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku 

Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia 

zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może 

zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach 

zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w 

związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

b. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa 

się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności 

leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

c. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej 

i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku 

z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

d. Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej 

oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 

art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

e. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia 

społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia 

społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 

ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby 

i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń 

społecznych. 

f. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, 

np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też 

badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej 

zgody Pacjenta. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

6. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób 

przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za 

uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy 

o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak 
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podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia 

świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej, 

8. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom 

w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym 

9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej,   w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, 

jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 


