
Polityka prywatności 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ustrzeszy przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności. Proces przetwarzania danych odbywa się zgodnie z wytycznymi 

ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.), 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) oraz branżowego kodeksu 

postępowania. Zakład wdraża odpowiednie środki (technologiczne, organizacyjne) pozwalające zapewnić ochronę danych oraz realizację i przestrzeganie praw i wolności osób, 

których dane dotyczą. 

 

   
W poniższej tabeli zawarliśmy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

 

Kto jest administratorem 

moich danych? 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem lub pracownikiem/ zleceniobiorcą, administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „AKARI” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzeszy 35, 21-300 Radzyń Podlaski. 

Z kim kontaktować się w 

sprawach związanych z 

przetwarzaniem moich 

danych osobowych? 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Zakład możesz skontaktować się z 

naszym Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: zol@ustrzesz.eu 

W jaki sposób pozyskiwane 

są moje dane osobowe? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Większość danych pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W uzasadnionych przypadkach (np.: gdy nie jesteś w stanie 

samodzielnie podać nam swoich danych) Twoje dane pozyskiwane są od rodziny/ opiekuna (np.: wywiad pielęgniarski przy 

przyjęciu). 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

Dane podajesz nam sam. 

W jakim zakresie 

przetwarzane są moje dane? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Tworzymy Twoją dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące procesu pielęgnacji i kontynuacji 

leczenia. Twoja dokumentacja medyczna zawiera w szczególności informacje o stanie zdrowia, przy czym mogą się tam znaleźć 

również informacje o Twoich nałogach, wyznaniu - te informacje zbieramy, jeżeli jest to niezbędne do poprowadzenia w sposób 

właściwy usługi opiekuńczo – leczniczej na Twoją rzecz.  

 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

W ramach zatrudnienia  tworzymy Twoją dokumentację pracowniczą zawierającą informacje, które są dla nas niezbędne, abyśmy 

mogli wywiązać się z ciążących na nas obowiązkach wynikających z przepisów prawnych.   

 

Pacjent / Pracownik / Osoby odwiedzające: 

Przetwarzamy Twój wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego.  



Jaki jest cel przetwarzania 

moich danych osobowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś pacjentem przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Jako podmiot wykonujący działalność leczniczą jesteśmy 

zobowiązani do prowadzenia i przechowywania Twojej 

dokumentacji medycznej. 

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

zapewnienia opieki zdrowotnej) w zw. z Ustawą o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. 

odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w 

których upoważniasz bądź nie upoważniasz inne 

(wskazane) osoby do dostępu do Twojej dokumentacji 

medycznej oraz do udzielania im informacji o Twoim 

stanie zdrowia. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

zw. z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

Spoczywają na nas obowiązki księgowo – podatkowe,  np. 

prowadzimy rozliczenie opłat za wykonane przez nas 

usługi (zakwaterowanie i wyżywienie), co wiąże się z 

koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

zw. z ustawą o rachunkowości. 

Jeżeli jesteś pracownikiem / zleceniobiorcą  przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Jako Twój pracodawca / zleceniodawca jesteśmy 

zobowiązani do gromadzenia i przechowywania Twojej 

dokumentacji pracowniczej (akta pracownika/ 

zleceniobiorcy) 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

zw. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika i Kodeksem pracy 

Wywiązując się z obowiązków prawnych jako pracodawca 

generujemy np.: listy płac co wiąże się z koniecznością 

przetwarzania Twoich danych osobowych 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

zw. z ustawą o rachunkowości. 

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie 

numerem telefonu aby móc omówić z Tobą ewentualne 

zmiany w harmonogramie czasu pracy celem zapewnienia 

ciągłości pracy Zakładu 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie danych jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

podlegają przetwarzaniu), Kodeks pracy 



c.d.  

Jaki jest cel przetwarzania 

moich danych osobowych? 

 

 

 

Pracownik / Pacjent / Osoby odwiedzające 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo personelu Zakładu, 

pacjentów w nim przebywających oraz innych osób (m.in.: 

odwiedzający) wprowadzono w Zakładzie monitoring 

wizyjny rejestrujący wizerunek, nie rejestruje się fonii. 

Monitoring obejmuje zewnętrzne otoczenie budynku oraz 

korytarze wewnątrz budynku. 

Ustawa o ochronie danych osobowych 

Czy moje dane osobowe są 

komuś przekazywane? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

1) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Zakładem w celu zapewnienia Tobie ciągłości leczenia; 

2) Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego (realizacja umowy pomiędzy 

nami i NFZ) i inne uprawnione urzędy/ instytucje (np.: ZUS/KRUS);   

3) osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta. 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

1)  podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania Twoich danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (m.in.: 

ZUS/ Urząd Skarbowy/ PFRON) i inne uprawnione urzędy/ instytucje, 

2)  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np.: firma szkoląca z zakresu przepisów p. poż.) 

Czy moje dane przetwarzane 

są w sposób 

zautomatyzowany? 

Pacjent / Pracownik 

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka). Nie podlegasz 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Czy moje dane są 

przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Twoje dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

Twoje dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 



Czy mam obowiązek podania 

swoich danych osobowych? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność wywiązania się przez Zakład z wymaganych prawnie obowiązków i udzielenia 

Tobie świadczeń opiekuńczo leczniczych. 
 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność wywiązania się przez Zakład z wymaganych prawnie obowiązków 

związanych z realizacją umowy, której jesteś stroną. 

Przez jaki okres będą 

przetwarzane moje dane 

osobowe? 

Jeżeli jesteś pacjentem: 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem to Twoją dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywania przez okres 20 lat od dnia 

dokonania w niej ostatniego wpisu lub 30 lat (w szczególnych przypadkach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta). Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Po upływie 

wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane. 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem: 

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem / zleceniobiorcą i przetwarzamy Twoją dokumentację pracowniczą, mamy obowiązek 

przechowywania jej przez okres 50 lat od daty zakończenia pracy, a w przypadku zatrudnienia Cię po 01.01.2019 r. przez okres 

10 lat od daty zakończenia pracy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Po upływie 

wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane. 



Czy przysługują mi jakieś 

prawa? 

Pacjent: 

Posiadasz prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych – oznacza to, że masz prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas 

Twoje dane osobowe, oraz prawo dostępu do nich; 

• do sprostowania danych – oznacza to, że masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych 

nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych Ciebie dotyczących; 

 

Pracownik: 

Posiadasz prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych – oznacza to, że masz prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas 

Twoje dane osobowe, oraz prawo dostępu do nich; 

• do sprostowania danych – oznacza to, że masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych 

nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych Ciebie dotyczących; 

• ograniczenia przetwarzania – oznacza to, że masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w 

przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość 

tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystania; administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 

Pacjent / Pracownik: 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

 

Aby skorzystać z którychkolwiek z w/w uprawnień złóż pisemny wniosek na adres e-mail lub osobiście w siedzibie Zakładu. 

 


