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Jawny rejestr zbiorów "Corpora-Med" Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LP Nazwa zbioru danych

1 - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

2 - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

3 - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

4 Dane pracownicze - NOVITAS osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

5 Zeszyty zabiegowe - osoby fizyczne 1. Pracownicy 07.2017 08.2017 -

6 Spirometr - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

7 - NOVITAS - 1. Pracownicy 07.2017 08.2017 -

8 OCT - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

9 Perymetr - osoby fizyczne 07.2017 08.2017 -

oznaczenie 
administratora 

danych

oznaczenie 
przedstawiciela 
administratora 

danych

oznaczenie 
podmiotu, 
któremu 

powierzono 
przetwarzanie 

danych ze 
zbioru

podstawa prawna 
upoważniająca do 

prowadzenia 
zbioru danych

cel 
przetwarzania 

danych w 
zbiorze

opis kategorii 
osób, których 

dane są 
przetwarzane 

w zbiorze

zakres danych 
przetwarzanych 

w zbiorze

sposób 
zbierania 
danych do 

zbioru

sposób 
udostępniania 

danych ze 
zbioru

oznaczenie 
odbiorcy danych 

lub kategorii 
odbiorców, 

którym dane 
mogą być 

przekazywane

informacja 
dotycząca 

ewentualnego 
przekazywania 

danych do 
państwa trzeciego

Data wpisania 
zbioru do 
rejestru 

GIODO lub 
zgłoszenia 

ABI

Data 
dokonania 
ostatniej 

aktualizacji 

data 
wykreślenia 

zbioru z 
rejestru

Dane identyfikacyjne 
pacjentów

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Imię, 
nazwisko, 

PESEL, data 
urodzenia, 

adres, telefon, 
adres mail

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,          
2. NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

Dane medyczne 
pacjentów

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Dane 
medyczne

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,     2. 
NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

Holter 
EKG/RR/Wysiłkowy

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Wynik 
badania

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,     2. 
NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

USTAWA z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych 

osobowych, 
Ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o

działalności 
leczniczej

prowadzenie 
działalności 
gospodarczej

Imię, 
nazwisko, 

data 
urodzenia, 

NIP, PESEL, 
miejsce 

urodzenia, 
imiona 

rodziców, 
seria i nr 

dokumentu 
tożsamości, 
dane dot. 

zatrudnienia, 
dane dot. 

wykształcenia

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. ZUS              2. 
US            3. 
Pracownik

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Imię, 
nazwisko, 

PESEL, data 
wykonania 
czynności, 

podpis 
lekarza/pielęg
niarki/położne

j

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Imię, 
nazwisko, 

PESEL, data 
urodzenia, 

rasa, miejsce 
urodzenia, 

adres, miejsce 
pracy, telefon, 
wzrost, waga

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,     2. 
NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

Książka 
korespondencji

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

prowadzenie 
działalności 
gospodarczej

osoby 
fizyczne, 

osoby prawne

data 
otrzymania/da

ta nadania, 
nadawca/adre

sat, opis

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Imię, 
nazwisko, 

data 
urodzenia, 

PESEL

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,     2. 
NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 

"Corpora-Med" Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne 
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 10, REGON: 

276873547

Indywidualne 
praktyki 
lekarskie 

świadczące 
usługi na rzecz 
administratora 

danych 
osobowych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych art. 
23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz 

rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 

2003r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków 

jej udostępniania przez 
pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. z 2003 
r.Nr 147 poz. 1437) 

świadczenie 
usług 

medycznych

Imię, 
nazwisko, 

data 
urodzenia

od osób, 
których dane 

dotyczą

podmiotom i 
osobom 

uprawnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

1. Pacjent,     2. 
NFZ

Dane nie są 
przekazywane do 
państw trzecich 
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