
Szanowni Państwo, 

z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Mając na uwadze zapisy 

Artykułu 13 RODO chcielibyśmy Państwu przekazać niezbędne informacje dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Orkana 20 B 34-700 Rabka Zdrój. 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Chiramed sp. z o.o. z siedzibą 

ul. Orkana 20 B 34-700 Rabka Zdrój, adres email: biuro@chiramed.pl, strona internetowa: 

www.chiramed.pl 

2. Dane kontaktowe dot. przetwarzania danych 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych wyznaczono kontakt 

pod adresem biuro@chiramed.pl 

3. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Administrator danych osobowych spółka Chiramed sp. z o.o. przetwarza Państwa dane 

w następujących celach: 

� Zarejestrowanie osoby w kolejce oczekujących na świadczenia ambulatoryjne 

specjalistyczne oraz rehabilitację na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 20 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t. ze zm.), 

� Weryfikacja przysługującego świadczeniobiorcy prawa do świadczenia opieki zdrowotnej. 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2017.1938 j.t. ze zm.), 

� Świadczenie usług medycznych wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej 

w tym zakresie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 23-30a ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 

j.t. ze zm.), 

� Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia 

i udzielanych świadczeniach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku 

z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 j.t. ze zm.) i § 8 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t. ze zm.), 

� Przetwarzanie danych osobowych osób, którym wydano recepty mając na uwadze art. 42 

ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2018.617 j.t. ze zm.), 

� Przetwarzanie danych osobowych osób posiadających  Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ) w związku z  art.23 ust.5 Rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia  



8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U.2015.1400 j.t. ze zm.). 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych.  

Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt. 9 RODO Administrator danych osobowych spółka 

Chiramed sp. z o.o. udostępnia Państwa dane następującym odbiorcom: 

� Osobom upoważnionym do uzyskania informacji oraz innym osobom na podstawie 

przepisów prawa, 

� Organom nadzorczym oraz innym podmiotom publicznym na podstawie określonych 

przepisów prawa które mogą uzyskać dane nie prowadząc konkretnego postępowania. 

5. Okres przez który dane będą przechowywane, kryteria ustalania okresu. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych spółkę 

Chiramed sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji zdefiniowanych celów tj. świadczenie 

usług związanych z profilaktyką zdrowotną oraz innymi celami wymienionymi w pkt 3 

przedmiotowej informacji, a jednocześnie wynikającymi z przepisów prawa. 

6. Prawa osób których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed 

sp. z o.o. Państwa danych przysługuje Państwu szereg uprawnień wynikających z RODO 

a mianowicie: 

� Prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO) 

Macie Państwo prawo do uzyskania od Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed 

sp. z o.o. potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy 

Państwa dane macie Państwo prawo do dostępu do tych danych a także do uzyskania od 
spółki Chiramed sp. z o.o. nieodpłatnie pierwszej kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej i innych danych osobowych pacjenta 

mając na uwadze zakres informacji wynikający z art. 15 RODO. Kolejne kopie Państwa danych 

wydawane będą już za opłatą wskazaną w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

� Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed 
sp. z o.o. Państwa danych przysługuje Państwu prawo zażądania niezwłocznego sprostowania 

swoich danych osobowych przetwarzanych przez Chiramed sp. z o.o., a także do ich 

uzupełnienia. Żądanie to jednak nie może stać w sprzeczności z wykonywaniem zawodu 

medycznego osób, które realizują dokumentację medyczną. 

� Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się 

z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Państwu mając na uwadze art. 77 RODO prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń w pierwszej kolejności 

do Administratora Danych Osobowych spółki Chiramed sp. z o.o. na adres 

biuro@chiramed.pl, co pozwoli na bezzwłoczne zweryfikowanie stwierdzonych przez 



Państwa nieprawidłowości oraz kiedy będzie to zasadne dokonanie niezbędnych zmian 

w zakresie przetwarzania Państwa danych przywracając jednocześnie stan zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Wymagalność przetwarzanych danych. 

Dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed sp. z o.o. są 

niezbędne do realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności 

pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 

zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego i wynikają z przepisów prawa. Dlatego ich 

przekazanie jest wymogiem ustawowym w celu realizacji określonej usługi medycznej. 

Niepodanie wymaganych danych będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usługi 

przez Administratora. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

Mając na uwadze art. 22 RODO informujemy Państwa, iż żadne dane przetwarzane przez 

Administratora Danych Osobowych spółkę Chiramed sp. z o.o. nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 


