POLITYKA PRYWATNOŚCI
w firmie „Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o.
i podległych pracowniach rezonansu magnetycznego (RM)
„Diagnosta” i „Diagnosta - Bis”

Polityka prywatności – dokument obowiązującym w "Bonus – Diagnosta" sp.z o.o., którego
celem jest poinformowanie pacjentów o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak
będą wykorzystywane.
1.Cel - Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji świadczeń medycznych
i zarządzania udzielaniem tychże świadczeń zdrowotnych, tj. wykonywania badań
diagnostyki obrazowej ; na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizacja Art.9 ust.2 lit.h (RODO)
Uważamy, że prywatność jest podstawowym prawem człowieka.
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności zgłaszających się do
naszych pracowni RM pacjentów, chcących zrealizować badanie rezonansem
magnetycznym. Zależy nam, aby każdy pacjent dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy
i jak może chronić swoją prywatność. I tak:
Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email) podane w trakcie rejestracji na
wykonanie świadczeń medycznych służą wyłącznie dla celów kontaktowych oraz w
procesie realizacji świadczeń medycznych.
Skierowania z danymi osobowymi i medycznymi, po wykorzystaniu do realizacji badania
rezonansem magnetycznym są archiwizowane i przechowywane przez administratora
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wiele Twoich danych osobowych – informacji medycznych (wyniki badań RM), które masz
prawo by były zachowane w tajemnicy – jest w naszych urządzeniach komputerowych.
Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum
pozwalającego na właściwe świadczenie usług.
Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do
nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach realizacji świadczenia zdrowotnego
oraz na podstawie przepisów prawa.
Prywatność i ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z ważnych aspektów w działalności
„Bonus-Diagnosta” Sp. z o.o. , jak i w podległych pracowniach RM „Diagnosta” i
„Diagnosta - Bis”. Jako zarządzający pracowniami RM, czujemy się szczególnie
odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku
z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści
nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych danych
osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach
pacjentów z tym związanych.
Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na
danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany
czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie,
przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
„Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w
zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne
przetwarzania,
wykorzystywania,
ujawniania
oraz
okresy
przechowywania.
Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których
„Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane
osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe
pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane
osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.
„Bonus-Diagnosta” Sp.zo.o. realizuje swoje
obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13
i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
Poniżej wskazujemy pełne dane „Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o.jako administratora danych
osobowych:
„Bonus-Diagnosta” Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul.Daszyńskiego 7, 88-100 Inowrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS0000196254, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości
19.919.527 PLN, NIP 556 25 02 152, REGON:093176927. Osobą odpowiedzialną za
ochronę danych osobowych w „Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o. i podległych pracowniach RM
jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Bogusz Jaźwierski.
.
W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe są
przetwarzane?
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania
danych osobowych, a także celów dla których, „Bonus-Diagnosta” Sp.z o.o. i podległe
pracownie RM, przetwarzają dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać
niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy

jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak
najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych
osobowych:
- dane zbierane podczas rejestracji,
- dokumentacja niezbędna do realizacji świadczeń,
- dokumentacja medyczna związana z ciągłością realizacji świadczeń medycznych
- dane kadrowe
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie
prawnie uzasadnionego obowiązku administratora danych, staramy się przeanalizować i
zrównoważyć nasz obowiązek oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą
(pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie
danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych do celów innych niż działalność
związana z realizacją świadczeń medycznych i prawidłowym funkcjonowania pracowni RM
„Diagnosta” i „Diagnosta - Bis”.

