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1. Administratorem danych osobowych jest GeneMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod  
adresem: 80-180 Gdańsk, ulica Kampinoska 25, NIP 5833320524, REGON 381212155, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000746478,

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:  
iod@geneme.eu lub listownie na adres: 80-180 Gdańsk, ulica Kampinoska 25

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(dalej ,,RODO’’)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Gdańsk, 29.04.2020

CEL PRZETWARZA
NIA DANYCH

PODSTAWA 
PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA

Pobieranie danych 
od pacjentów

Art. 9 ust.2 lit. h RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d 
RODO tj., przetwarza-
nie jest niezbędne do 
wykonania umowy, 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego 
na administratorze 
oraz przetwarzanie 
jest niezbędne do 
ochrony żywotnych 
interesów pacjenta

Dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta  
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie prze-
chowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne  
do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie 
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku  
kalendarzowego,  w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumen-
tacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez 
okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą prze-
chowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 
a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone  
z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - 
przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia  
2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
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Obsługa klienta, 
działania
marketingowe

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
tj. zgoda.

Dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia 
zgody lub innych działań ograniczających zgodę.

Archiwizacja 
i udostępnianie doku-
mentacji medycznej

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO 
w zw. z art. 24 ust. 1 
Ustawy o prawach 
pacjenta.

Dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta  
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie prze-
chowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne  
do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie 
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą prze-
chowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 
a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone  
z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - 
przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

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

Sprzedaż usług Art. 6 ust. 1 lit. b i c 
RODO, przetwarzanie 
jest niezbędne do 
wykonania umowy, 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku 
prawnego

Dane będą przetwarzane przez dwa lata od momentu zakończe-
nia umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze 
sprzedażą.

Przetwarzanie 
danych na potrzeby 
rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w zw. z przepisami 
Ustawy o rachunko-
wości tj. do wypeł-
nienia obowiązku 
prawnego ciążącego 
na administratorze.

Zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości będą przecho-
wywane max. 5 lat licząc od zakończenia bieżącego roku rozlicze-
niowego. 

4. Dane przetwarzane są w następujących celach w oparciu o przesłanki prawne i okresy przetwarzania: 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy GeneMe Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Gdańsku zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami 
prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych 
jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika, przede wszystkim, z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
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pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W takim przypadku niepo-
danie danych może skutkować odmową wykonania badań czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przeno-
szenia danych osobowych do innego administratora.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podsta-
wa z art. 13ust. 2 lit. d).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, ban-
kom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa 
np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informa-
tycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.


