
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW 

1. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. 

działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;  

 

Art. 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej tej osoby;  

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:  

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny 
zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 
społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 
społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z 
pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3; 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej: 

1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, 

2. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności: 

a) art. 3 ust. 1, 2 ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

b) art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, 

c) ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, 

d) art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych 

właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, 

e) inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

RODO Artykuł 6 Zgodność przetwarzania z prawem 

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – 
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  



d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 
osoby fizycznej; 

 

Ustawa o działalności leczniczej 

Art. 3. 1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być 
udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

Art. 24. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w 
sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić 
ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

 

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych 

Art. 54   
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu 
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych 
dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych 
dalej „wystawiającym zaświadczenie lekarskie”, po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, zwaną dalej „elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, 
oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy 
i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych 
osobowych 
 


