Informacja dla klientów ZUS – lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, których dane są przetwarzane w związku z upoważnianiem do wystawiania
zaświadczeń lekarskich, prowadzeniem rejestru lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili do ZUS wniosek w sprawie upoważnienia do
wystawiania zaświadczeń lekarskich
Akty prawne stanowiące
podstawę prawną
przetwarzania danych
Odbiorcy danych
podstawę do
Rodzaj danych osobowych, których
Kategoria
Cele przetwarzania
Planowane terminy
zaprojektowania
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celu
osób
danych
usunięcia danych
zakresu danych i
przetwarzania danych
sposobu ich
przetwarzania oraz
konsekwencje
niepodania danych
upoważnienie do
system informacji w
dane do wystawiania zaświadczeń lekarskich
art. 6 ust. 1 lit. c) i e)
Lekarze,
wystawiania
ochronie zdrowia
– zawarte w rejestrze lekarzy, lekarzy dentystów, dane zgromadzone w RODO
lekarze
dokumentach
zaświadczeń
felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili
dentyści,
przechowujemy
lekarskich oraz
Naczelna Rada Lekarska;
do ZUS wniosek w sprawie upoważnienia ich
art. 54, 56, 60 ustawy
felczerzy i
przez okres 3 lat od
prowadzenie
do wystawiania zaświadczeń lekarskich:
z dnia 25 czerwca 1999 r.
starsi
daty zgonu lekarza
postępowań
Minister Zdrowia
określone w art. 56 ust. 2 ustawy o
o świadczeniach
felczerzy,
ZUS
związanych z
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
pieniężnych z
którzy zgłosili
upoważnianiem
podmioty przetwarzające z
społecznego w razie choroby i macierzyństwa
ubezpieczenia
do ZUS
(w tym cofnięciem, którymi ZUS zawarł
– pozostałe dane pozyskiwane w ramach
społecznego w razie
wniosek w
wygaszeniem lub
umowy na świadczenie
postępowania związanego z upoważnieniem (w
choroby i macierzyństwa
sprawie
uchyleniem)
usług z obszaru IT (umowy
tym cofnięciem, wygaszeniem lub uchyleniem):
upoważnienia
utrzymaniowe, rozwojowe
∙
numer prawa wykonywania zawodu
ich do
prowadzenie
i utrzymaniowo∙
imię i nazwisko
Konsekwencje
wystawiania
rejestru lekarzy,
rozwojowe)
∙
numer PESEL albo serię i numer
niepodania danych
zaświadczeń
lekarzy dentystów ,
paszportu, w przypadku gdy nie nadano
lekarskich
felczerów i
numeru PESEL
brak możliwości
starszych
∙
rodzaj i stopień specjalizacji
wystawienia
felczerów, którzy
∙
adres miejsca udzielania świadczeń
upoważnienia
zgłosili do ZUS
zdrowotnych
wniosek w sprawie
∙
nazwę i siedzibę właściwej izby
upoważnienia ich
lekarskiej
do wystawiania
∙
informację o cofnięciu upoważnienia
zaświadczeń
o którym mowa w art. 54 ust. 1

Odbiorcy danych
Kategoria
osób

Cele przetwarzania
danych

lekarskich

Rodzaj danych osobowych, których
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celu
przetwarzania danych

∙
∙
∙
∙

informację o wygaśnięciu upoważnienia
o którym mowa w art. 54 ust. 1
informacje o uchyleniu upoważnienia
o którym mowa w art. 54 ust. 1
adres do korespondencji
dane kontaktowe (numer telefonu,
adres e-mail)
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Planowane terminy
usunięcia danych

Akty prawne stanowiące
podstawę prawną
przetwarzania danych
podstawę do
zaprojektowania
zakresu danych i
sposobu ich
przetwarzania oraz
konsekwencje
niepodania danych

