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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Pacjentów dla których inny Podmiot leczniczy zlecił opis badania EKG  

Telemedycyna Polska S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jako podmiot 
udzielający Państwu świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań EKG, 
na które skierował Państwa inny Podmiot leczniczy wykonujący badanie. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH. Informujemy, że Państwa dane 
będą przetwarzane przez firmę Telemedycyna Polska S.A., z 
siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, KRS 
0000352918, NIP 6482542977 („TMP”). 

ŹRÓDŁO DANYCH. Dane osobowe niezbędne do realizacji 
świadczenia zdrowotnego przekazuje Nam Placówka 
medyczna i są one zgodne z wymogiem prawnym: imię, 
nazwisko, płeć, wiek, adres miejsca zamieszkania, numer 
PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru 
PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba całkowicie 
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego 
wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela 
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, charakter 
badania, opis dolegliwości. 

CEL, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA. TMP 
przetwarza Państwa dane osobowe w celu:  
1. udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz realizacji 

przysługujących Państwu praw Pacjenta (na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO* w związku z 
Ustawą o działalności leczniczej oraz Ustawą o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) przez okres do 
dnia zakończenia świadczenia usługi. Podanie danych i ich 
przetwarzanie jest warunkiem realizacji na Państwa rzecz 
świadczeń zdrowotnych oraz wymogiem ustawowym. 

2. prowadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji 
medycznej w zakresie niezbędnym do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. h RODO* 
w związku z art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta), przez okres przewidziany w art. 29 tej 
Ustawy. Przetwarzanie danych w  tym celu jest wymogiem 
ustawowym. 

3. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz 
art. 9 ust. 2 lit f RODO*), przez czas trwania postępowań 
i okres przedawnienia roszczeń uregulowany 
w przepisach prawa, w zakresie wszystkich posiadanych 
danych. Przetwarzanie danych w tym celu jest wymogiem 
umownym. 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH. Przetwarzamy 
następujący zakres Państwa danych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, pesel, a w przypadku osób, które nie mają 
nadanego numeru pesel – rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, nazwisko 
i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego 
miejsca zamieszkania, informacje o stanie zdrowia niezbędne 
do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia oraz 
dodatkowo w celu kontaktu z Państwem nr telefonu i e-mail, 
a także dane osób upoważnionych przez Państwa do 

uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej i informacji 
o Państwa stanie zdrowia: nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko, 
pesel. 

ODBIORCY DANYCH. Odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w imieniu 
i na polecenie TMP na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a to: 

1. producenci i administratorzy systemów informatycznych, 
poprzez który odbywa się transfer wyników badań oraz 
podmioty wykonujące inne czynności związane 
z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu 
informatycznego, w ramach usług telekomunikacyjnych, 
hostingowych, informatycznych, doradczych 
i audytowych; 

2. firmy świadczące usługi prawne i doradcze, np. podmiot 
prawnicze, audytorzy, inspektorzy ochrony danych 
osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
ww. celów przetwarzania, które stają się ich odrębnymi 
administratorami a to: 

1. podmiotom uprawnionym na mocy art. 26 ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

PODSTAWA PODANIA DANYCH. Podanie danych 
stanowiących wymóg umowny i ustawowy jest obowiązkowe 
– bez nich nie będziemy mogli świadczyć usługi medycznej lub 
jej świadczenie znacząco się ograniczy.  

PAŃSTWA PRAWA. Informujemy, że przysługuje Państwu 
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych przed jej wycofaniem.  
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-
193 Warszawa). 

DANE KONTAKTOWE. W celu realizacji swoich praw możecie 
się Państwo kontaktować: listownie na adres 40-568 
Katowice, ul. Ligocka 103, telefonicznie pod nr 32/3761455, e-
mail: odo@telemedycynapolska.pl. Jeżeli będą Państwo mieli 
pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt 
z wyznaczonym przez TMP inspektorem ochrony danych pod 
adresem e-mail: iod@telemedycynapolska.pl lub listownie na 
ww. adres. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 
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). 
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