
Klauzula informacyjna – udostępnienie dokumentacji medycznej, uzyskiwanie 

informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, 

niniejszym informujemy: 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie 

Centrum Medycyny Pracy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 55A.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą mailową na adres: 

iodo@wcmp.pl lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań lub pod 

numerem telefonu 61 8 467 160.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze tj. udostępnienie dokumentacji medycznej, wynikającego z ustawy  

z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w tym z art. 

26) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 1 lit. h RODO. Dodatkowo podane 

dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi informatyczne, 

udostępniające systemy informatyczne, usługi hostingowe.  

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z przepisów 

prawa, w tym z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta.   

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, 

lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody są Państwo 

uprawnieni do cofnięcia zgody, przy cym cofnięcie zgody nie wpłynie na czynności 

dokonane wcześniej.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udostępnienia 

odpowiedniej osobie dokumentacji medycznej lub uzyskania przez tę osobę informacji 

o stanie zdrowia pacjenta, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. 

Podane danych dodatkowych (np. numer telefonu) jest dobrowolne i nie wpływa na 

dokonanie czynności związanej z udostepnieniem dokumentacji.  

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 


