
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuję, co następuje: 

1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią jest  

OLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658423, NIP: 7282631955, REGON: 100254364. 

2. Dane osobowe Pana / Pani przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji usług medycznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, m.in.: 

-  Ustawa o działalności leczniczej 

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

-  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

-  Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

-  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 

-  Ustawa Prawo Farmaceutyczne 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich 

(Dz. U. z  2016 r., poz. 62) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2069) 

b) w szczególności: 

- umówienia i realizacji wizyty lekarskiej 

-    umówienia i realizacji programów profilaktycznych 

-    umówienia i realizacji bilansu zdrowia 

-    umówienia i realizacji szczepień ochronnych 

- wykonania zleconych badań laboratoryjnych 

-    wykonania zleconych badań diagnostycznych  

- wykonania zleconych zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych 

3. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom trzecim: 

a) Narodowy Fundusz Zdrowia 

b) Laboratoria analiz medycznych 

c) Pracownie RTG 

d) Pracownie USG  

e) Pracownia badań słuchu 

f) Pracownia prób wysiłkowych 

g) Pracownia EEG 

h) Pracownia EMG 

i) Transport medyczny 

j) Pomoc doraźna w POZ. 



4. Dane osobowe Pana / Pani nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub 

organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe Pana / Pani przechowywane będą przez okres ustalony wewnętrzną 

instrukcją, przez okres zgodny z obowiązującym prawem lub do momentu złożenia 

skutecznego sprzeciwu.  

6. Przysługuje Panu /Pani prawo do:  

a) dostępu do swoich danych,  

b) sprostowania swoich danych,  

c) przeniesienia swoich danych, 

d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO 

7. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane 

przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów 

marketingowych.  

8. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeśli taka zgoda została 

złożona. 

9.  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z: 

a) wymogiem ustawowym 

b) wymogiem umownym w przypadku wykonania usług komercyjnych 

c) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić 

realizację usługi. 


