INFORMACJA DLA PACJENTA
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UKS PUM Sp. z o.o.
Szanowny Pacjencie,
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. zo.o. z siedzibą
w Szczecinie, Aleja Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. UKS PUM Sp. z o.o. przetwarza dane w celach zdrowotnych czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia,
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego
oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)
RODO, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest
szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe.
4. Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom
wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym. np. Rzecznikowi Praw
Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Dane osobowe Pacjentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu
Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych
w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.
6. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe Pacjentów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów UKS PUM Sp. z o.o. niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być
wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta. Szczegółowe informacje na
temat okresów przechowywania poszczególnych dokumentów Pacjent może uzyskać dzwoniąc do Sekretariatu UKS PUM Sp. z o.o.
Pacjencie masz prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa,
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy prawa,
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 665 645 043, e-mail: iod@ukspum.pl
4. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w UKS PUM Sp. z o.o., w tym realizacji praw na mocy art.
15-21 RODO dostępne są na stronie http://www.ukspum.pl/ w strefie pn. ochrona danych osobowych i prywatności oraz na
tablicach informacyjnych w medycznych komórkach organizacyjnych.
INFORMACJA DOTYCZĄCA LECZENIA W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH STUDENTÓW POMORSKIEGO
UNIEWRSYTETU MEDYCZNEGO
Szanowny Pacjencie,
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o jest podmiotem leczniczym uprawnionym do realizacji zadań
dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W związku z tym informujemy, iż Pani/Pana decyzja
o otrzymaniu świadczeń zdrowotnych w ramach zajęć dydaktycznych studentów stomatologii PUM wiąże się z udziałem studentów
stomatologii PUM w przebiegu procesu leczenia. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw na
wykonanie świadczenia z udziałem studentów stomatologii. W takim przypadku świadczenie zostanie przeprowadzone wyłącznie przez
lekarza, ale na odrębnych zasadach (w tym finansowych) obowiązujących w UKS PUM Sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; art. 5 ust. 9
i 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
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