Polityka prywatności Systemu obsługi e-recepty
Szanowny Użytkowniku,
w związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
i prawach z tym związanych.
1. Pod adresem www.uniabracka.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy
umożliwiający złożenie zapotrzebowania na e-receptę przeznaczony dla Pacjenta /
Użytkownika.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Fundacja
„Unia Bracka” z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: iod@uniabracka.pl.
4. W ramach Systemu obsługi e-recept przetwarzamy następujące dane Pacjenta /
Użytkownika:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
c) numer telefonu do kontaktu.
5. Dane w Systemie przetwarzane są w celu udzielenia świadczenia opieki
zdrowotnej w ramach e-recepty. Przetwarzamy dane zgodnie z art. 9 ust. 1 litera h)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).
6. Dane w Systemie przechowywane będą przez okres zależny od obowiązujących
przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora (Fundacji „Unia Bracka”) dostępu do danych
osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej
pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,
b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza
System. Jeżeli sprostowanie miałoby dotyczyć danych medycznych, to Pacjent /
Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia takich

danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić
to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny,
c) ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
d) przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym
z art. 21 RODO,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dla danych medycznych nie stosuje się prawa do zapomnienia. W przypadku
danych medycznych prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) nie
dotyczy danych medycznych, które w wyniku złożenia zapotrzebowania na e-receptę
zostały ujęte w dokumentacji medycznej po stronie Fundacji „Unia Bracka”,
a sposób przetwarzania i okres przechowywania wskazany jest w odrębnych
przepisach prawa.
9. Dane przetwarzane w ramach Systemu będą udostępnione jednostce podległej
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów
informacyjnych ochrony zdrowia tj. Centrum e-Zdrowia, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia oraz organom uprawnionym do kontroli i audytów.
10. Podstawa prawna:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.),
b) Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz.U.2021.666 t.j. z dnia 2021.04.09 z późn. zm.),
c) Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13 z późn. zm.),
d) Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia
2021.04.16 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia
2020.10.20 z późn. zm.),
f) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2021.479
t.j. z dnia 2021.03.17 z późn. zm.),
g) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.2021.790 t.j. z dnia 2021.04.28 późn.zm.).

