Regulamin Korzystania
z Elektronicznego Archiwum Dokumentacji Medycznej
Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów
im. prof. W. Zawadowskiego w Warszawie

1. Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów zwana dalej SPSR wprowadza niniejszy
Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).
2. Pacjent ma prawo do korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem
strony internetowej SPSR pod adresem: https://pacjent.rentgen.pl.
3. Pacjent przy zamawianiu usługi uzyskuje od SPSR dane, przy pomocy których loguje się
po raz pierwszy do portalu Pacjenta.
4. Po pierwszorazowym zalogowaniu się do portalu Pacjent zakłada swoje konto użytkownika,
zabezpiecza je swoim hasłem spełniającym następujące wymagania: minimum 8 znaków,
przynajmniej jedna duża litera (bez polskich znaków) oraz jedna cyfra i jeden znak specjalny.
5. Logując się do portalu, Pacjent uzyskuje dostęp do swojej dokumentacji medycznej.
Zakres prezentacji danych może zależeć od aktualnych możliwości technicznych
i organizacyjnych danej placówki SPSR.
6. SPSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje wykonane przy użyciu
indywidualnego hasła dostępu przez osoby inne niż Pacjent.
7. SPSR zobowiązuje się do przetwarzania informacji podanych przez Pacjenta w sposób
zgodny z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i ustawą z dn.6 listopada 2008 r. o prawach
Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 159).
8. System umożliwia ustawienie nowego hasła w przypadku, kiedy Pacjent zapomni swojego
dotychczasowego hasła. Po wysłaniu informacji „zapomniałem hasła” system poprosi
o podanie adresu e-mail wprowadzonego przy zakładaniu konta i na ten adres wysyła link
umożliwiający ustawienie nowego hasła.
9. SPSR informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych podanych bądź uzyskanych
w celu wykonywania świadczeń medycznych.
10. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dane zebrane przez
SPSR będą przetwarzane i udostępniane w celu realizacji usług medycznych.
11. SPSR informuje, że Pacjent ma prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania
zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest
dobrowolne, jednakże udostępnienie danych jest podstawą do świadczenia usług medycznych.
12. Regulamin niniejszy jest udostępniony Pacjentowi za pośrednictwem strony
https://pacjent.rentgen.pl w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.

