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Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez NZOZ Hospicjum 

Domowe „KOLORY” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

1. Dane kontaktowe administratora 

Administratorem danych osobowych pacjentów NZOZ Hospicjum Domowe „KOLORY” jest: 

Stowarzyszenie „KOLORY” 

Ul. Klonowicza 14/5 

64-100 Leszno 

Tel. 530 426 418, e-mail:biuro@hospicjum-kolory.pl 

2. Cel przetwarzania danych osobowych 

Stowarzyszenie „KOLORY” przetwarza dane osobowe pacjentów w następujących celach: 

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Hospicjum Domowe „KOLORY”, 

 prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, 

 rozliczania kosztów udzielonych na rzecz pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej; 

 pozyskiwanie danych w celach zarządczych i statystycznych. 

Stowarzyszenie „KOLORY” przetwarza dane osobowe opiekunów/rodziny pacjentów w celu 

udzielania informacji medycznych dotyczących pacjenta i kontaktowania się w sprawach 

związanych z udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych. 

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 

Stowarzyszenie „KOLORY” przetwarza dane związane z: 

 identyfikacją oraz danymi kontaktowymi pacjenta (PESEL, imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, dane kontaktowe do pacjenta – telefon, adres poczty elektronicznej); 

 stanem zdrowia pacjenta i dotychczasowym przebiegiem choroby; 

 procedurami medycznymi stosowanymi w trakcie udzielania świadczeń przez 

personel medyczny; 

 w przypadku opiekunów/rodziny pacjenta dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej); 
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 Stowarzyszenie „KOLORY” może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez 

pacjenta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a są 

niezbędne w celu sprawowania opieki i udzielania świadczeń zdrowotnych. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, zewnętrzne laboratoria diagnostyczne oraz inne 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych 

Pacjent i osoba, której dane podano ma prawo do: 

 dostępu do przetwarzanych przez NZOZ Hospicjum Domowe „KOLORY” danych 

osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii; 

 sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Wszystkie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, wyrażone dobrowolnie mogą 

zostać wycofane, niemniej jednak w przypadku pacjentów związane jest to z brakiem 

możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez NZOZ Hospicjum Domowe 

„KOLORY” 

6. Przekazywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane 

osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 
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7. Podstawy prawne 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwane dalej 

Rozporządzeniem; 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, 

zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U.2015.2069). 


