
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH NIEWYMAGAJĄCA ZGODY PACJENTA 
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Przepisy RODO, określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw
podstawowych Pacjenta. Placówka medyczna nie musi pozyskiwać takiej zgody, kiedy przetwarzanie danych dotyczy:

1. Profilaktyki  zdrowotnej –  według  zapisów kodeksu,  cel  ten  obejmuje  m.in.  przetwarzanie  związane z  procesem informowania  Pacjenta  o  możliwości  udzielenia
świadczenia,  w tym przesyłanie  zaproszeń na badania  przesiewowe,  zaproszeń na wykonanie  szczepień,  przekazywanie  materiałów edukacyjnych,  przekazywanie
informacji  o  wydarzeniach  prozdrowotnych.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Pacjenta  do  celów  profilaktyki  zdrowotnej  jest  niezbędne  tylko  wtedy,  jeżeli  jest
uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje placówka medyczna.

2. Medycyny pracy,  w tym oceny zdolności  pracownika do pracy -  cel  ten obejmuje przede wszystkim przetwarzanie związane z procesem realizacji  zadań służby
medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne, które są wykonywane na podstawie pisemnej umowy
zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

3. Diagnozy  medycznej  i  leczenia -  cel  ten  obejmuje  przede  wszystkim  przetwarzanie  związane  procesem udzielania  świadczeń  zdrowotnych  (diagnostycznych  i
leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej.

4. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - cel ten obejmuje m.in. w szczególności przetwarzanie związane z:

 rejestracją Pacjenta w placówce medycznej,

 zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów,

 zapewnieniem ciągłości  opieki  zdrowotnej,  w tym w procesie koordynacji  udzielania  świadczeń,  co może obejmować m.in.  przypomnienie  o terminie realizacji
świadczenia  zdrowotnego,  potwierdzenie  wizyty,  odwołanie  wizyty,  poinformowanie o zmianach organizacyjnych w placówce medycznej,  które  mają wpływ na
udzielenie oczekiwanego świadczenia,

 komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia Pacjenta itp.,

 odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów,

 pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą,

 weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,

 wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

 wymianą informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;



 zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – według zapisów Kodeksu cel ten obejmuje przede
wszystkim przetwarzanie  związane procesem  wystawiania  zaświadczeń lekarskich  oraz wykonywania zadań przez lekarzy  orzeczników określonych w innych
ustawach.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878).
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 1155).
3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195).
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217).
5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510).
6. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 1371).
7. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu  i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000).
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151).
9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 865).

10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845).
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