Klauzula informacyjna
Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 ,
dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bonus-Diagnosta Sp.z o.o.
z siedzibą w 88-100 Inowrocław,ul. Daszyńskiego 7,tel 52 356 03 70 mail: firma@bonusdiagnosta.pl
którą reprezentuje:
- Bogusz Jaźwierski – Prezes Zarządu
- Piotr Mrzygłód – Wice Prezes Zarządu
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bogusz Jaźwierski, kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych w „Bonus – Diagnosta” sp.z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 52 356
03 70 lub adresem e-mail biuro@bonus-diagnosta.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji świadczeń medycznych na
podstawie art.9 ust.2 lit.h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty i osoby uprawnione na
podstawie przepisów prawa, a także podmioty z którymi „Bonus – Diagnosta” sp.z o.o.
zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w powszechnie
obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących przechowywania dokumentacji
wiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
6) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. C,d oraz
art. 9 ust. 2 lit. C, f, h, i RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 o
działalności leczniczej, ustawy z dnia 6.07.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, Rozporządzenie z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 27.06.1997 r. o
służbie medycyny pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010 r. w sprawie
rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, ustawy z dnia 27.08.2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20.06.2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych, ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń chorób zakaźnych u ludzi, ustawa z dnia 28.04.2011 o systemie informacji w
ochronie zdrowia,
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z ograniczeniami
tych praw wynikającymi z obowiązku prawnego administratora danych związanego z
udzielaniem świadczenia leczniczego i zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, w
związku z czym prawo usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia
danych, nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na
podstawie art. 9 ust. 2 lit h, RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych
w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo sprostowania jedynie w zakresie danych zwykłych tj. imię,nazwisko, adres, nr tel.
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym medycznych, bez ograniczeń wg określonych
obowiązujących zasad.
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione,
że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy
o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak
podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia
świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w
państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym ,
10)administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

