
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób wnioskujących                                                       
o udostępnianie dokumentacji medycznej 

 

Poniżej wykonując obowiązki wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski 

Spółka z o. o. , ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000336164, posiadającym 

REGON 141983460, NIP 5242688913 zwany w dalszej części „Szpitalem” lub 

„Administratorem”.  

Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub 

przesyłając wiadomość e-mail na adres sekretariat@brodnowski.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z 

IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@brodnowski.pl  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:  

 rejestrowania i ewidencjonowania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej;  

 weryfikacji czy dokumentacja medyczna jest udostępniana uprawnionej osobie;  

 wystawienia rachunku lub faktury, jeżeli za udostępnienie dokumentacji medycznej jest 

pobierana opłata;  

 dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora;  

4. Państwa dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:  

 art. 6 ust.1 lit. C RODO tj. wypełnianie przez Administratora ciążących na nim obowiązków 

prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania, a także wynikających z przepisów podatkowych.  

 art. 6 ust. 1 lit F RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, 

polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z udostępnieniem dokumentacji medycznej.  
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5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji 

ustawowych zadań Administratora, tj. przez okres 10 lat. Okres przetwarzania może 

zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora.  

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania/ 

aktualizacji danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”), prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

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

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te 

mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.  

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora, a także na 

adres sekretariat@brodnowski.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na 

adres IOD@brodnowski.pl    

W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana 

danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

do realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej. Brak podania danych 

uniemożliwi realizację wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.  

10. Przekazane przez Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, jak również do profilowania. 

 


