
Załącznik nr 4 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Szanowny Pacjencie  

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” Sp z o.o. 

z siedzibą w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 41; 64-100 Leszno 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” Sp z o.o. jest Radosław Rubaszewski; kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych email:  iodventriculus@rcp.poznan.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie: 

3.1 niezbędnym do realizacji Programu polityki zdrowotnej tj. „PROGRAM WYKRYWANIA BOLERIOZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA 

LESZNA”; 

3.2 niezbędnym do prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej i sprawozdawczości z 

wykonywanych świadczeń zdrowotnych w Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” Sp z o.o. 

3.3 w celu realizacji umowy zawartej z Urzędem Miasta na realizację programu polityki zdrowotnej. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie Pani/Pana zgoda wyrażona dobrowolnie na udział  

w Programie polityki zdrowotnej tj. „PROGRAM WYKRYWANIA BOLERIOZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA” (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO), ponadto przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest obowiązek 

archiwizacyjny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dodatkowo przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i diagnozy 

medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta Leszna w zakresie imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.  

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje wynikające  

z obowiązującego prawa, placówki medyczne.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane: 

7.1 w zakresie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym obowiązujący podmioty świadczące usługi 

medyczne; 

7.2 w zakresie imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania do momentu ustania prawnie obowiązującego celu Administratora danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 

9. Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż ich nie podanie będzie skutkowało nie możnością przez 

Panią/Pana wzięcia udziału w Programie polityki zdrowotnej tj. „PROGRAM WYKRYWANIA BOLERIOZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

MIASTA LESZNA”. 

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w będą przetwarzane w formie papierowej.  

 

 

 


