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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, 
że: 
 
RODO – Rozporządzenie 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); 
 
Spółki Grupy CMP – spółki powiązane osobowo i kapitałowo, tj.: (1) Centrum Medyczne Puławska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (2) NZOZ COR-MED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, (3) Mariańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) Józefosław Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (5) MTL Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), (6) Centrum 
Medyczne Puławska Sp. z o.o. 
 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. 
z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161 (dalej jako „CMP” 
lub „Administrator”). 

 
2. W jak sposób możesz skontaktować się z Administratorem? 

Możesz skontaktować się z Administratorem:  
1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno 
2) pisząc na adres mailowy bok@cmp.med.pl 
 
3. Inspektor ochrony danych  

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się: 
1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 
2) adres mailowy iodo@cmp.med.pl  

 
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
4. Jakie jest źródło pozyskania Twoich danych? 
1) Co do zasady dane osobowe są przez Ciebie podawane bezpośrednio w momencie 

zgłoszenia: osobiście przez system rejestracji wizyt dostępny on-line lub poprzez infolinię; 
2) w przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę 

kierującego Cię na badania; 
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3) w przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być 
otrzymywane również od innych placówek medycznych; 

4) w szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Twoje dane osobowe mogą być 
uzyskiwane od osób bliskich. 
 

5. Jaki jest zakres przetwarzanych danych? 
 
Jeśli jesteś naszym Pacjentem na potrzeby umówienia wizyty i zrealizowania naszych obowiązków 
względem Ciebie, przetwarzane są Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę 
urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail.  
 
Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia 
zdrowotnego.  
 
Jednocześnie zapewniamy, że Administrator danych, jako podmiot leczniczy prowadzi i przechowuje 
Twoją dokumentację medyczną, której treść i zakres precyzują obowiązujące przepisy prawa. 
 
Jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację marketingową wykorzystywane są Twoje dane w postaci adresu e-
mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska. 
 

6. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  
 
Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

1) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów np. badanie satysfakcji klienta, 
dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

2) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń 
zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089); 

3) w celu oferowania Ci usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) w celu zapewnienia Ci opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej przez Administratora, jako podmiotu leczniczego:  
a) w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej - art. 9 ust. 2 lit. h 

Rozporządzenia w zw. z  art. 24 ust. 1 z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania); 

b) w celu ustalenia tożsamości osoby uprawnionej do udzielenia świadczenia zdrowotnego - 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO  w zw. z  art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;  
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c) w celu odbierania i archiwizowania oświadczeń związanych z realizacją praw pacjenta - 
art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;  

d) w celu zapewnienia nam kontaktu z Tobą w celu informowania Cię np. o 
zarezerwowanych wizytach lekarskich, potwierdzeniu tych wizyt lub ich odwołaniu lub 
innych sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami zdrowotnymi - art. 6 ust. 1 
lit. b oraz f RODO). 
 

7. Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?  
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze 
względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność 
prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy 
udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia 
rachunku lub faktury. 
 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zaś brak zgody w tym 
zakresie nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 
 

8. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?  
 
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w zależności od przyczyny i 
potrzeby ich przetwarzania, tj.: 

1) w zakresie dokumentacji medycznej - co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, co wynika z art. 29 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie ustawowego czasu 
przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający 
identyfikację pacjenta, którego dotyczyła; 

2) dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do 
dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego; 

3) w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia przez Administratora i przechowywania 
ksiąg rachunkowych będą one przechowywane przez okres 5 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

4) Jeżeli wyrażałeś zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do 
momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. 

 
9. Komu administrator może przekazać Twoje dane? (odbiorcy danych) 

 
Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:  
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1) organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym, jednostkom administracyjnym oraz 
innym podmiotom, których dostęp do Twoich danych będzie wynikał z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym , w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom 
udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz 
organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i 
wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w 
szczególności nadzoru i kontroli; 

2) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. m.in. firmy księgowe, 
informatyczne, firmy windykacyjne, dostawcy usług hostingowych, dostawcy aplikacji mobilnych, 
placówki partnerskie, z którymi Administrator ma zawartą umowę na świadczenie usług 
medycznych, a które to placówki dostarczają własne oprogramowanie; 

3) spółkom Grupy CMP na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych; 
4) jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację w celach marketingowych, Twoje dane mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym 
należącym do Grupy CMP, do której należy Administrator danych - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. 

 
10. Informacje dotyczące przekazywania danych do Państw trzecich 

 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w 
oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie 
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 

11. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
 

1) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

3) w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych; 

 
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony 
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Danych, zgodnie z danymi wskazanymi na wstępie.  
 

4) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

 
12. Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

 
Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono 
na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i 
tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. 
Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie 
przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem 
od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć 
wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie 
odpowiedniej dostępności usług).  
  
Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co 
oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową 
czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. 
  
 


