OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DLA PACJENTA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową z siedzibą w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową jest Pan Jacek Michniewicz, adres e-mail: iodo@std.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania badań diagnostycznych, na
podstawie
art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4) W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące
stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa czyli: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku, w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych zgodnie Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 20 lat (z wyjątkiem skierowań na
badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat), licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu; dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku
życia jest przechowywana przez okres 22 lat;
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania i uzupełnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
po złożeniu wniosku do IODO;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym – podstawa prawna:
Ustawa o działalności leczniczej; Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
10) Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wykonania badania diagnostycznego (z wyjątkiem wykonywania badań w kierunku
HIV, w przypadku których osoba może zastrzec swoje dane podając hasło lub inicjały, umożliwiające

jej identyfikację);
11) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
12) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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