W związku z regulacjami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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”), informujemy o
sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe oraz o uprawnieniach wynikających z
RODO.
Administrator danych.
Medigen sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 5/19, 01 - 496
Inspektor Ochrony Danych
Medigen sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 5/19, 01 - 496, e-mail: iodo@medigen.pl
Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz skonsultować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych a także przysługujących Ci w związku z tym
praw.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Medigen sp. z o.o. jest medycznym laboratorium diagnostycznym testującym tkanki i
komórki oraz podmiotem leczniczym.
Oznacza to, że w przypadkach określonych przepisami prawa dotyczącymi działalności
podmiotów leczniczych i medycznych laboratoriów diagnostycznych podlegamy
obowiązkom wynikającym m.in. z:
1) ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów.
3) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Podanie danych przez kandydatów na dawców szpiku jest dobrowolne.
Dane pacjentów przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez pacjentów na
zleceniach doboru niespokrewnionego dawcy szpiku.
W przypadku wykonywania usług Medigen sp. z o.o. medycznego laboratorium
diagnostycznego na zlecenie osoby fizycznej, dane zleceniodawcy przetwarzane są na
podstawie zgody zleceniodawcy.
Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest:
a) na podstawie wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 1 lit. a RODO),
b) dla wypełnienia obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
RODO),
d) na podstawie umowy z osobą fizyczną zlecającą usługę wymagającą przetwarzania
danych o zdrowiu tej osoby lub na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Medigen sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron
trzecich, tzn. w celu:
1. dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
2. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego danych,
3. zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego.
Odbiorcy danych osobowych
1. Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi
Pępowinowej - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
“Poltransplant” w Warszawie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
2. polskie podmioty lecznicze pobierające komórki krwiotwórcze szpiku – dla celów
pobrania szpiku lub komórek macierzystych i przebadania potencjalnego dawcy,
3. podmioty lecznicze w pobliżu dawcy – w celu pobrania próbki krwi od potencjalnego
dawcy w procedurze przeszczepienia szpiku,
4. dostawcy usług internetowych,
5. podmioty świadczące profesjonalną obsługę systemów informatycznych,
6. podmioty świadczące profesjonalną obsługę rachunkową,
7. podmioty świadczące profesjonalną obsługę prawną,
8. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
Dane mogą być przekazywane ww. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
i ich upoważnionym pracownikom. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie
umowy z Medigen sp. z o.o., na polecenie oraz wyłącznie w warunkach zachowania
poufności.
Do światowych rejestry dawców szpiku i krwi pępowinowej nie są przekazywane dane osobowe
potencjalnych dawców szpiku - rejestrom tym udostępniana jest wyłącznie część danych
niepozwalajaca na identyfikację osoby fizycznej.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
tj.:
- dane pacjentów: przez okresy wymagane zgosnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn.
zm.).
- dane kandydatów na dawców szpiku – do odwołania zgody lub przez co najmniej 30 lat od
dnia założenia dokumentacji potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi
obwodowej, w sposób umożliwiający identyfikację potencjalnego dawcy szpiku i komórek
krwiotwórczych krwi obwodowej (art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów);
- dane zleceniodawców w zakresie realizacji umowy zawartej z Medigen sp. z o.o. – do
czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez
Medigen sp. z o.o.;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie
występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1) żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia, w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej
wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
3) żądanie przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody, tj. otrzymaniu od Medigen
sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu ich innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy jednak danych przetwarzanych w celu
wykonania obowiązków publicznych,
4) wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest dokonyeane z
naruszeniem przepisów RODO.

