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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW NEO HOSPITAL W KRAKOWIE: 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) przedstawimy 

Państwu poniższe informacje. 

 

 

Kto jest Administratorem danych osobowych Pacjentów? 

Administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe 

Pacjentów jest NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 209 lok. 1, 00-436 Warszawa, REGON: 381308576, NIP: 

7010859986 (dalej: „NEO HOSPITAL”). 

 

Kto jest Inspektorem ochrony danych osobowych? 

Inspektorem ochrony danych osobowych w NEO HOSPITAL jest Pan Michał Ważydrąg.  

Z Inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

Pacjentów pod adresem e-mail: security@neohospital.pl.  

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pacjentów? 

Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane w celach udzielenia świadczeń zdrowotnych, w celach 

archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub 

obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej. 

Komu przekazujemy dane osobowe Pacjentów? 

Dane osobowe Pacjentów mogą zostać ujawnione: 

- osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z NEO HOSPITAL, 

- innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a 

także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana 

jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie 

upoważnienia nadanego przez NEO HOSPITAL, 

- podmiotom leczniczym współpracującym z NEO HOSPITAL w celu zapewnienia ciągłości 

leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, 

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla NEO HOSPITAL, które umożliwiają 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym 

w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej), 
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- osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom 

wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, 

- podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

- innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Jakie prawa przysługują Pacjentom, których dane osobowe są przetwarzane? 

- W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez NEO HOSPITAL narusza 

przepisy RODO, Pacjent ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Pacjent ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, 

uzupełniania danych niekompletnych. 

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe Pacjentów? 

Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w celach:  

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych, 

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

- statystycznych i archiwizacyjnych, 

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom. 

 

Obowiązek podania danych osobowych 

 

Podanie przez Pacjentów NEO HOSPITAL danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest ono 

niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Czy przekazujemy dane osobowe Pacjentów poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom międzynarodowym. 

Czy dane osobowe Pacjentów będą poddane zautomatyzowanemu profilowaniu? 

Dane osobowe Pacjentów nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu. 

 

 


