
Klauzula informacyjna dla rejestracji i realizacji badania 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu 
(41-800), ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, biuro@kmptm.pl oraz Acellmed sp. z o. o. w Zabrzu (41-800), ul. M. Curie-
Skłodowskiej 10C, biuro@acellmed.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy o wykonania 
badania oraz wykonywania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe będą przechowywane w czasie obowiązywania umowy 
i przez okres 20 lat po jej zakończeniu. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. z o. o. oraz 
Acellmed sp. z o. o. informuje, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. 
z o. o. oraz Acellmed sp. z o. o. informuje także, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie pana Gabriela Kolasa. W sprawie udzielania informacji 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony 
danych: iod@kmptm.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

a) realizacji rejestracji wykonanie testu na COVID-19 -podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. a RODO, tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie podanych danych.  

b) wykonania badań laboratoryjnych pod kątem zakażenia COVID-19 oraz prowadzenia  
i przechowywania dokumentacji medycznej w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 
lit. h RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do celów zdrowotnych, tj. 
działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, w związku z ustawą  
o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń realizowanego za pomocą nagrywania rozmów 
telefonicznych  
w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Organami przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe będą dostawcy usług wykorzystywanych przez Administratora 
danych osobowych celem wykonania zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, 
operatorzy pocztowi, firma zajmująca się archiwizacją dokumentów i inne upoważnione z mocy prawa podmioty. 

5. Pani/Pana wyniki zostaną przekazane właściwej jednostce państwowego inspektoratu sanitarnego oraz Ministerstwu 
Zdrowia, a w przypadku konieczności potwierdzenia wyniku ośrodkowi referencyjnemu lub jednostce badawczo-
rozwojowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wskazany w przepisach 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nagrania rozmów będą przechowywane przez okres minimum 
1. miesiąca od dnia nagrania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
wycofania zgody w dowolnym momencie, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania za 
wyjątkiem czynności wymaganych przez prawo.   

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi umówienie się na pobranie materiału do badania. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane 
decyzje.  


