
INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka S7Concierge Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt 

Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we 

Wrocławiu pod numerem KRS: 0000644951, e-mail: daneosobowe@s7concierge.pl („Administrator” lub „S7Concierge”). 

2. Informację przekazuje się - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) - w 

związku ze świadczeniem usług medycznych i okołomedycznych, przy których udzielaniu powstają i są przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe, w tym powstaje dokumentacja medyczna, w której odnotowywane są wszystkie informacje 

dotyczące organizacji procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie Pani/Pana zdrowia. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, organizacji i świadczenia 

usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i 

świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki 

zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy 

ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu - w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Z uwagi na to, że przy świadczeniu usług korzystamy z usług innych dostawców, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  

6. Z uwagi na konieczność zapewnienia S7Concierge możliwości świadczenia usług, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z S7Concierge w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności 

opieki zdrowotnej; 

b) osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta; 

c) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

d) dostawcom usług zaopatrujących S7Concierge w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie 

świadczeń zdrowotnych; dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających 

S7Concierge w dochodzeniu należnych roszczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi 

przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli 

utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od 

dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.  
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