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INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 

 

Szanowny Pacjencie! 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119z 

04.05.2016) REH Complex  Analis Krzysztof Janecki informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : REH COMPLEX ANALIS Krzysztof Janecki, ul. Długa 10A, 

28-200 Staszów 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się za pośrednictwem  

email: krzysztof_janecki1@o2.pl 

Dane osobowe przetwarzane są w celu : świadczenia usług medycznych oraz zarządzenia systemami i usługami opieki 

zdrowotnej na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie obowiązujących  przepisów prawnych w tym w szczególności ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (art. 26,27). 

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności 

zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. 

Posiada Pani/ Pan prawo do: 

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Poniższe prawa nie mają zastosowania : 

- prawo pacjenta do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie znajduje zastosowania wobec danych 

osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art.9 ust 2 lit h  

- prawo pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie art.9 ust 2  lit. h. 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów 

przetwarzanych na podstawie art.9 ust 2 lit h 

- prawo pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów 

przetwarzanych na podstawie art.9 ust 2 lit h 

- prawo pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych 

osobowych pacjentów   przetwarzanych na   podstawie art.9 ust 2 lit h 

         

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 


