Klauzula informacyjna
- pacjenci Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz –
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zleceniem udzielenia
świadczeń zdrowotnych w postaci badania diagnostycznego jest Panoramik Radiologia Cyfrowa
dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057
Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5211864444 (dalej: Panoramik).
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@panoramik.info. Adres do korespondencji:
Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka
Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa.
3. Panoramik może przetwarzać następujące dane osobowe pacjentów w związku ze zleceniem
wykonania badania diagnostycznego: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu,
wyniki badań pacjentów (stanowiące dokumentację medyczną zawierającą informacje o stanie
zdrowia Pacjentów). Informacje o stanie zdrowia stanowią szczególną kategorię danych
osobowych. Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: dane przekazywane w
związku ze składaniem zapytań i reklamacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następuje cele i podstawy:
a) realizacja umowy, której Pacjent jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej
zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie odbywa się w celu
wykonania badań zleconych przez Pacjenta, udzielenia i rozliczenia świadczeń zdrowotnych;
b) realizacja obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h)
RODO) – wykonywanie obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie
profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej, na podstawie
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz właściwych rozporządzeń
wykonawczych, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
lub rachunkowych;
c) prawnie uzasadniony interes Panoramika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) –
zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń; obsługa reklamacji; tworzenie analiz,
zestawień na wewnętrzne potrzeby, zarządzanie świadczeniami zdrowotnymi.
5. Korzystanie z usług Panoramika jest dobrowolne, przy czym Panoramik jako podmiot leczniczy
jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjentów, zatem
niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rezerwacji wizyty i wykonania badania
diagnostycznego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez czas niezbędny dla wykonania
czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w niniejszej klauzuli
informacyjnej:
a) w zakresie dokumentacji medycznej – obowiązek przechowywania wynika z obowiązujących
przepisów prawnych;
b) jeżeli dane osobowe przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach
windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu
cywilnego;
c) wszelkie dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych przetwarzane są przez pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy

oraz dodatkowo przez czas niezbędny do usunięcia danych osobowych po upływie zgodnego z
przepisami prawa okresu przechowywania dokumentacji medycznej, dokumentacji rachunkowej
i podatkowej oraz przedawnienia wszelkich roszczeń, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc;
d) w celu zapewnienia rozliczalności obowiązków wynikających z RODO, dane osobowe mogą
być przechowywane bezterminowo, przy czym będzie to miało miejsce w wyjątkowych
sytuacjach (przykładowo w przypadku wniesienia sprzeciwu, Panoramik będzie
przechowywać dane osobowe w celu wykazania spełnienia żądania).
7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Panoramik
pracowników lub stałych współpracowników Panoramika. Osoby dopuszczone do przetwarzania
takich danych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty lecznicze, współpracujące z Panoramikiem w celu zapewnienia ciągłości leczenia, w
tym także podmioty, które wystawiły skierowanie na wykonanie badania diagnostycznego. W
tym przypadku udostępnienie wyników badań następuje na postawie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz właściwych rozporządzeń wykonawczych;
b) dostawcy usług umożliwiającym wykonywanie badan diagnostycznych (w tym dostawcom
sprzętu diagnostycznego), a także dostawcy usług prawnych, organizacyjnych, doradczych
oraz wspierających w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko
Panoramikowi;
c) inne podmioty, którym Panoramik powierzył przetwarzanie danych osobowych przy
zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych;
d) inne osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy, sądy, jeżeli obowiązek taki wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów wprawa oraz w sytuacji, w których Panoramik
zobowiązany będzie do udostępniania danych osobowych bezpośrednio na mocy
obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.
9. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na korzystanie z usług dostawców
oprogramowania, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim
wypadku, Panoramik zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie danego
podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do podpisania tzw. klauzul modelowych
(„EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz poprzez stosowanie innych
odpowiednich środków tak, aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych
zagwarantowany w RODO.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo usunięcia danych osobowych;
5) prawo przenoszenia danych osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 -193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Panoramikiem. Dane kontaktowe
wskazane są powyżej – w punkcie 2.

