Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny RODO
1.

Założenie i aktywacja Konta oraz korzystanie przez Użytkownika z Portalu Pacjenta wiążą się z
przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika obejmujących w szczególności: imię, nazwisko,
obywatelstwo, PESEL, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
a po rozpoczęciu korzystania z Portalu Pacjenta również dane dotyczące zdrowia Użytkownika.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO.
3. Administratorem danych osobowych jest Podmiot Leczniczy, tj. Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), tj. Użytkownik wyraził
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikowi
korzystania z Portalu Pacjenta, w tym z wszystkich funkcjonalności Portalu Pacjenta. W
przypadku ustalenia terminu Usługi i wykonania Usługi podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta
dodatkowo przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 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.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu
Pacjenta, w tym z wszystkich funkcjonalności Portalu Pacjenta, a w przypadku ustalenia terminu
Usługi i wykonania Usługi również w celu profilaktyki zdrowotnej lub 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.
6. Odbiorcami danych osobowych są współpracujące z administratorem podmioty wykonujące
czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z
utrzymaniem Portalu Pacjenta i systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna, oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania Konta przez Użytkownika. W
przypadku ustalenia terminu Usługi i wykonania Usługi dane osobowe są przechowywane do
zakończenia Usługi, a także po zakończeniu Usługi, aż do wygaśnięcia obowiązków i praw
administratora wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentacji medycznej.
9. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w
przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą e-mail
oświadczenia Użytkownika o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl. W takim
wypadku administrator niezwłocznie usuwa Konto Użytkownika.
11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

1

12. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne;
konsekwencją niepodania danych jest jednak uniemożliwienie założenia i aktywowania Konta
oraz korzystania z Portalu Pacjenta.
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie.
14. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych;
adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń; adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
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