
 
 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTA 
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ 
 

Klinika Nova informuje, iż zgodnie z art. 14 ust.1 i 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: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Klinika Nova  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłosowa 7 w Kędzierzynie-

Koźlu, tel. 77 70 70 111. 

2. W sprawach związanych  z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

poprzez adres e-mail: iodo@klinikanova.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Klinika Nova ul. Kłosowa 7,  

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie Artykułu 9 ust. 2 w 

szczególności lit. h) i i)  oraz j) Ogólnego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 

Kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych w związku z ustanowionym przepisami przez właściwe organy krajowe. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikujące osobę fizyczną (imię, nazwisko, data urodzenia, imiona 

rodziców, nazwisko rodowe, nr PESEL) dane adresowe, dane kontaktowe, dane medyczne. 

6. Pani/Pana dane są udostępnione na wniosek osób, organów lub podmiotów wymienionych  w zamkniętym katalogu 

określonym art. 26 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu Kliniki Nova na podstawie umowy w art. 24.4 w/w ustawy. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Jednakże ze względu na obowiązujące 

przepisy tj. Art. 29.1 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w czasie gdy Pani/Pana 

dane osobowe podlegają obligatoryjnemu przechowywaniu określonym w art. 29 w/w Ustawy oraz w zakresie w jakim dane 

te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, żądanie usunięcia danych nie może zostać 

zrealizowane (art.17 ust.3 lit.b) i e) RODO)   

9. Ma Pani/Pan prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. 

10. Ma Pani/Pan prawo żądania przenoszenia danych  jednakże zgodnie z Art. 20 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 Kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych prawo to nie może zostać 

zrealizowane. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 Ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o 

Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych 

narusza przepisy RODO 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

15. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest …………………………………….………………………………………………. 

 

Zarząd Kliniki Nova 
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