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INFORMACJA  

Ostatnia aktualizacja: informacje aktualne na dzień 12 marca 2019 r.  

 

1 Wprowadzenie 

Firma DOM Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy  

Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, będąca spółką z grupy Fresenius będzie przetwarzać Pani/ 

Pana dane osobowe. Traktujemy kwestie ochrony danych osobowych z należytą starannością, w celu 

zabezpieczenia ich prawidłowego przetwarzania i ochrony. Ten dokument wyjaśnia, jakie dane są 

zbierane, dlaczego i w jaki sposób. 

Wszelkie wykonywane przez nas operacje przetwarzania danych osobowych podlegają przepisom 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

1 Jak zbieramy dane 

Może Pani/Pan podawać nam swoje dane osobowe na dwa sposoby: 

A) Dane przekazane samodzielnie, np. podczas kontaktu z naszym Call Center lub przesłane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 

 
 

B) Dane zbierane podczas korzystania ze sprzętu medycznego. 
  

 

C) Dane uzyskane od stron trzecich.   

 

2 Dlaczego zbieramy dane 

Możemy zbierać Pani/Pana dane w następujących celach (w zależności od Pani/Pana szczególnej 

sytuacji): 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej 
o zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczeń 
o zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami 

zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lekarskich 
o wykonanie ciążącego na nas zgodnie z prawem obowiązku 

o realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
 

3 Jakie dane zbieramy 

Możemy zbierać następujące Pani/Pana dane (w zależności od sytuacji): 

 

o imię (imiona) i nazwisko  

o płeć 
o numer PESEL 
o datę urodzenia  
o adres zamieszkania lub pobytu  
o numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu  
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o dane dotyczące stanu zdrowia 
o dane personelu medycznego prowadzącego pacjenta 
o dane opiekunów prawnych lub faktycznych 

 

4 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

o art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 
oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

o udzielonej przez Panią/Pana zgody 
o art. 6 ust. 1 lit c RODO 

o art. 6 ust. 1 lit f RODO 
 

5 Potencjalni odbiorcy lub kategorie odbiorców i międzynarodowy transfer danych 
osobowych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do 

udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych: 

o pracownikom/współpracownikom DOM Medica upoważnionym do ich przetwarzania 

o innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń 

zdrowotnych 

o Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczenia świadczeń finansowanych ze środków 

publicznych 

o podmiotom, którym DOM Medica powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: 

o dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych umożliwiających udzielania przez 

DOM Medica świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, firmom transportowym) 

o dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez DOM Medica 

roszczeń 

 

Jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, będziemy mogli przekazywać Pani/Pana dane w całości lub w części 

podmiotom trzecim (w tym innym podmiotom z grupy Fresenius).  

Może Pani/Pan zwrócić się do naszego inspektora lub doradcy ds. ochrony danych, aby uzyskać ich 

kopie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

6 Okres retencji 

Według przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1318 ze zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje 

dokumentację medyczną przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej 

ostatniego wpisu. Okresy te mogą być krótsze (jeżeli przetwarzanie nie wiąże się z dokumentacją 

medyczną) lub dłuższe (gdy wymagają od nas tego szczególne przepisy prawa).  
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7 Wymagania dotyczące przekazywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Obowiązek przekazania Pani/Pana danych może także wynikać z przepisów prawa. 

W przypadku, gdy przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8 Prawa i sposób kontaktu z nami 

Ma Pani/Pan określone prawa w stosunku do swoich danych osobowych. 

 

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.  

Ma Pani/Pan również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan 

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,              

w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

 

W celu uzyskania informacji lub skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 

223456788 lub przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej w tytule słowa “dane osobowe”, do 

właściwego miejscowo doradcy ds. ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: 

info@dommedica.pl.  
 

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) lub naszego inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony 

danych: 

 

Inspektor Ochrony Danych firmy grupy Fresenius 

Fresenius SE & Co. KGaA, 

Pierre Kaufmann, 

Data Protection Officer, 

Else-Kroener-Straße 1,  

61352 Bad Homburg vor der Höhe,  

Niemcy 

 

dataprotectionofficer@fresenius.com  
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