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Na podstawie art. 13 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, zwanego dalej RODO informujemy, że  

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

jest Mineola Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Mineola Laboratoria Spółka z o.o. została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000868510, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiada numer NIP: 
7792520350, Regon: 387474130. Można kontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem 
biuro@mineola.pl albo tradycyjną pocztą kierowaną na adres: Mineola Laboratoria Sp. z o.o.,                                      
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań.  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

W Mineola Laboratoria Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo 
kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem                
e-mail: aneta.lyzwa@mineola.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora. 

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku 
z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu 
obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. w celu: 

 diagnozy medycznej (cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania 
świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, jak również 
komunikację po udzieleniu świadczenia w celu oceny stanu zdrowia Pacjenta; 

 zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (cel ten 
obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z: rejestracją Pacjenta w laboratorium; realizacją 
umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym; zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, 
w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. potwierdzenie wizyty, 
odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w Mineola Laboratoria Sp. z. o.o., które 
mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia; odbieraniem i archiwizacją upoważnień Pacjentów; 
wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 
czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego; wymianą informacji o stanie zdrowia 
Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej (w 
oparciu o art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta); przekazywaniem 
przez Mineola Laboratoria Sp. z. o.o.  danych Pacjentów do rejestrów, działających na podstawie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie 
ww. ustawy); 

Ponadto Państwa dane przetwarzamy w celach innych niż zdrowotne: 
 realizacja umowy na świadczenie usług w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku 

z ustawą o rachunkowości oraz realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO w związku 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO ; 

 ochrony żywotnych interesów pacjenta lub innej osoby, w szczególności ochrony zdrowia lub życia tych 
osób (w przypadku, w którym Pacjent nie jest fizycznie lub prawnie zdolny do wyrażenia zgody w 
odpowiednim czasie, w szczególności gdy pacjent jest nieprzytomny lub nie ma możliwości nawiązania z 
nim kontaktu w wymaganym czasie, laboratorium może podjąć kontakt z osobą trzecią, nieupoważnioną 
przez Pacjenta zgodnie z przepisami prawa medycznego, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym z Osobą bliską, w celu przekazania lub uzyskania 
danych, w tym danych o stanie zdrowia Pacjenta niezbędnych dla ochrony żywotnych interesów Pacjenta 
lub innej osoby, w szczególności ochrony zdrowia lub życia tych osób. W przypadku uzyskania wyniku 
badania diagnostycznego, które wymaga podjęcia pilnych działań medycznych, przy braku możliwości 
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kontaktu z Pacjentem w odpowiednim czasie przy wykorzystaniu standardowych środków komunikacji) 
w związku z  art. 6 ust. 1 lit.d oraz art. 9 ust. 2 lit.c RODO; 

 ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit.f RODO. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty i osoby upoważnione przez pacjenta lub (jeśli dotyczy) jego 
przedstawiciela ustawowego; podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dokumentacja pacjenta jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw 
Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci w ochronie 
zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; pozostałe podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 
prawa oraz podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu Administratora; 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO  
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

 OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja 
medyczna pacjenta jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

 skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub 
zlecenia lekarza oraz 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w 
przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w 
ustalonym terminie, chyba ze pacjent (lub jeśli dotyczy jego przedstawiciel ustawowy) odebrał 
skierowanie, 

 dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 
okres 22lat. 

Jeżeli dane osobowe były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
będą w tym celu przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.  

Natomiast dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą 
przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po 
upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania (jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej) dane są 
usuwane. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego 
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, uzyskanie 

dostępu do kopii danych; 
 prawo do sprostowania danych – poprawienie błędnych, uzupełnienia niepełnych lub nieaktualnych 

danych osobowych, wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii 
zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu w dokumentacji medycznej; 

 prawo do usunięcia danych po okresie ich przechowywania o którym mowa powyżej; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania wyłącznie do 

przechowywania; 
 prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać dane, 

jeśli jest to technicznie możliwe, przy czym prawo do przenoszenia danych osobowych nie znajduje 
zastosowania wobec danych przetwarzanych przez Mineola Laboratoria Sp. z. o.o. na podstawie art. 9 ust. 
2 lit. h RODO; 
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 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez 
Mineola Laboratoria Sp. z. o.o. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO. 

Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uzna za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO; 

WYMÓG USTAWOWY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Podanie danych osobowych pacjenta (pozwalające na ustalenie jego tożsamości) oraz (jeśli dotyczy) jego 
przedstawiciela ustawowego w zakresie: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres 
miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w 
przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, a w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna 
do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego 
miejsca zamieszkania, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu, opis stanu zdrowia pacjenta lub 
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku korzystania 
z usług medycznych w Mineola Laboratoria Sp. z. o.o. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia 
świadczenia zdrowotnego. Ponadto podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, jednak podając 
ułatwiają nam Państwo kontakt ze sobą i upoważnia Mineola Laboratoria Sp. z o.o. do wysłania wyniku badania 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu. 

 
 


