
PALLMED Sp. z o.o                                                                                                                                 
prowadząca 

NZOZ  Dom Sue Ryder   

  

 

Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  że: 

Administratorem danych osobowych jest Pallmed Sp. z o.o. prowadząca  

Dom Sue Ryder  z siedzibą w Bydgoszczy (85-796) przy ul. Roentgena 3,  

telefon (52) 329 00 95, e-mail: Sekretariat.administeracja@domsueryder.org.pl; 

Inspektor Ochrony Danych został powołany w Pallmed sp. z o.o. i można się z nim 

kontaktować przesyłając informacje tradycyjną pocztą na adres siedziby j.w. bądź na adres 

e-mail: odo@domsueryder.org.pl  

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw 

pacjenta oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Dane osób, upoważnionych do udzielenia informacji o stanie Pana/Pani zdrowia oraz do 

udostępniania dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, podaje Pani/Pan 

dobrowolnie. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Pallmed sp. z o.o. 

działalności leczniczej, w szczególności w celu zapewnienia opieki, prowadzenia wymaganej 

dokumentacji medycznej, zarządzania systemami i usługami podczas realizacji świadczeń 

medycznych.   

Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, jedynie 

upoważnionemu personelowi i firmom współpracującym z PALLMED sp. z o.o.,                      

z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa – na podstawie stosownych umów            

powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnień. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem przypadków 

wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Ma Pani/Pan prawo  

 dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a w przypadku stwierdzenia 
niezgodnego przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

   

 

 

 

*) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 
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