
 

 

 

INFORMACJA  
NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW 

W CENTRUM MEDYCZNYM SULIGA W CZĘSTOCHOWIE 

 
Dane administratora 
Administratorem danych osobowych pacjentów jest: 
Centrum Medyczne SULIGA w Częstochowie, ul. Meliorantów 3; 42- 200 Częstochowa 
tel. 34 3604869; email: info@suliga.com.pl 

Ochrona Danych Osobowych 
Informacje odnośnie Ochrony Danych Osobowych uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer 
- 34 3604869. 
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach: 
1. Udzielanie świadczeń medycznych i prowadzenie dokumentacji medycznej. 
2. Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. 
3. Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między 

innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po 
udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta. 

4. Wykonywanie innych czynności pomocniczych ( min. zabezpieczenia logistycznego ) przy 
udzielaniu świadczeń medycznych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu 
teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności 
leczniczej oraz art. 24 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielenia / uzyskania  
świadczenia medycznego. 
Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Dane osobowe pacjentów Centrum Medycznego SULIGA mogą być przekazywane: 

1. Podmiotom leczniczym współpracującym z  Centrum Medycznego SULIGA w celu zapewnienia 
ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń medycznych. 

2. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń 
medycznych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług 
teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim 
i pocztowym. 

3. Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz 
udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania 
dokumentacji medycznej. 

4. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 
przechowywania dokumentacji medycznej. 
Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, lub ograniczenia ich 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Organ ten będzie 
właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności 
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu udzielania 
świadczenia: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 ; 00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00; email: kancelaria@uodo.gov.pl;  www.uodo.gov.pl 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Dane osobowe pacjentów Centrum Medycznego SULIGA nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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