Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Niniejsza polityka bezpieczeństwa została sporządzona w celu wykazania, że Państwa dane osobowe są
przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Kościałkowska Beata, Gabinety Lekarskie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO). Administratorem Danych jest Beata Kościałkowska, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do rejestru CEIDG jako Kościałkowska Beata, Gabinety Lekarskie,
miejsce wykonywania działalności w Bydgoszczy, przy ul. Karłowicza 12/1A. Administrator danych osobowych, jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych pacjentów w zakresie niezbędnym dla
umowy. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Kościałkowska Beata, Gabinety Lekarskie, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne,
systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
• polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
• polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
Dla skutecznej realizacji polityki Administrator Danych zapewnia odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, kontrolę i nadzór nad
przetwarzaniem danych osobowych oraz monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in.
działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz
ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
Danych gromadzone są w zbiorach danych. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla
praw i wolności osób. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w
fazie ich projektowania. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych polityką bezpieczeństwa, instrukcją zarządzania systemem Informatycznym, a także
innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w
Kościałkowska Beata, Gabinety Lekarskie.
Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
• w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;
• dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
• dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
• dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu
przetwarzania danych;
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•
•
•
•

dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;
wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art.
13 i 14 RODO;
dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony;

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:
• udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również
realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych;
• wystawienia na państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

Dane przetwarzane przez Administratora danych
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej.
Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów,
zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069):
• imię i nazwisko;
• PESEL;
• data urodzenia;
• adres zamieszkania
• imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego;
• adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
Dane przetwarzane dobrowolnie:
• numer telefonu;
• adres e-mail.
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 z dnia 2017.06.24
• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze
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względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

Upoważnenie do przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych w Kościałkowska Beata Gabinety Lekarskie moich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to jest niezbędne ze względów związanych z zapewnieniem wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w następującym zakresie*:
Zakres upoważnienia:
• dane przetwarzane na nośnikach papierowych,
• system informatyczny,
• dane osobowe objęte zbiorem:
........................................................................................................
* bez ograniczeń, podgląd danych, wprowadzanie danych, opracowywanie danych, zmienianie danych, usuwanie danych, na komputerach przenośnych) [należy pozostawić właściwe]

..............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
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