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.
Pod adresem https://pacjent.ewizyta.ezdrowie.gov.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy
na konsultacje online z pracownikiem medycznym (e-wizyta) przeznaczony dla pacjenta.
Pod adresem https://lekarz.ewizyta.ezdrowie.gov.pl jest aplikacja dostępowa do Systemu obsługi ewizyty (dalej „System”) przeznaczonego dla pracowników medycznych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie oraz formularzu kontaktowym
zgłoszenia na e-wizytę dostępnym poprzez aplikację dostępową jest Minister Zdrowia.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia
e-mail: iod@mz.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Jakie dane przetwarzamy
I. Dane pacjenta:
1) oznaczenie pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
c) data urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL nie został nadany,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu do kontaktu;
2) oznaczenie osoby udzielającej e-wizyty:
a) imię i nazwisko,
b) tytuł zawodowy,

c) numer prawa wykonywania zawodu;
3) informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i leczniczego:
a) rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego,
b) zalecenia,
c) informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach,
d) inne informacje istotne dla procesu leczenia.

II. Dane pracownika medycznego:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) numer PESEL lub seria i numer jego dowodu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL,
d) numer prawa wykonywania zawodu,
e) określenie tytułu zawodowego,
f) posiadane specjalizacje,
g) numer telefonu do kontaktu,
h) adres poczty elektronicznej,
i) adres do korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane w Systemie oraz formularzu kontaktowym zgłoszenia na e-wizytę dostępnym poprzez aplikację
dostępową przetwarzane są w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach e-wizyty.
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).

Jak długo przechowujemy dane?
Dane w Systemie przechowywane będą przez okres:
- dane pacjenta konieczne do rozliczenia e-wizyty przez okres niezbędny do rozliczenia z Narodowym
Funduszem Zdrowia,
- w zakresie danych pracownika medycznego koniecznych do rozliczenia e-wizyty przez okres
niezbędny do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- karta e-wizyty przechowywana będzie przez okres 30 dni od dnia jej udzielenia,

- dane pacjenta lub pracownika medycznego przez okres świadczenia usługi w systemie oraz okres
dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Twoje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora 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.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych
osobowych jej dotyczących, które przetwarza System. Jeżeli sprostowanie miałoby dotyczyć danych
medycznych, to Pacjent 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.
Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, przenieść je lub wnieść sprzeciw
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych
w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie
zgodnym z art. 20 RODO.
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

Prawo do usunięcia danych
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
e-wizyty zostały ujęte w dokumentacji medycznej po stronie pracownika medycznego, a sposób
przetwarzania i okres przechowywania wskazany jest w odrębnych przepisach prawa.

Udostępnienie danych
Dane przetwarzane w ramach Systemu będą udostępnione jednostce podległej ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia tj.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Operatorowi Chmury Krajowej sp. z o.o.
w zakresie infrastruktury, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz organom uprawnionym do kontroli
i audytów.

Podstawa prawna
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 (RODO)
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 poz. 657)
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 poz. 417)
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 poz. 654)
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. poz. 374 z poź. zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)

