
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych przez  

Joanna Ciesielska–Usługi Rehabilitacyjne 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Joanna Ciesielska - Usługi 
Rehabilitacyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wrzesińskiej 12, 63-000 
Środa Wielkopolska (KRS  0000443005). 

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy 
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 oraz 
przepisy ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia badania lub 
udzielenia świadczenia zdrowotnego w Centrum Rehabilitacji Joanna Ciesielska – Usługi 
Rehabilitacyjne. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia 
usług zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez administratora danych 
osobowych i podmioty wykonujące świadczenia w Centrum Rehabilitacji Joanna 
Ciesielska – Usługi Rehabilitacyjne, w tym świadczenia zdrowotne, jak również 
marketingu i promocji usług własnych administratora danych oraz do wewnętrznych 
celów administracyjnych administratora. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt 
4 będą osoby upoważnione przez administratora, tj. pracownicy i współpracownicy, oraz 
podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na 
podstawie zawartych umów, jak również podmioty powiązane z administratorem. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie, które to prawo może być wykonane wówczas, gdy wyłączną podstawą 
przetwarzania danych jest zgoda, z tym że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Państwa 
ocenie dane te są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw ani organizacji międzynarodowych 
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji o 
wykorzystaniu ww. danych osobowych, w tym profilowania. 

10. Państwa dane osobowe, w tym zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami art. 29 ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1318), tj.: przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ww. ustawie, tj.: 



A. w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu Pacjenta na skutek 
uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 

B. w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do 
monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 
30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego 
wpisu; 

C. w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją 
medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym wykonano zdjęcie;  

D. w przypadku skierowań na badania lub zlecenia lekarza przez okres 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, bądź przez okres 2 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w 
przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu 
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał 
skierowanie;  

E. w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku 
życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. 

F. Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Joanna 
Ciesielska – Usługi Rehabilitacyjne można załatwić osobiście w siedzibie placówki 
lub listownie (adres spółki ul. Wrzesińska 12, 63-000 Środa Wlkp., bądź mailowo  
(adres sroda@asgo.pl).  

  


