
 

 
 

 Wspólne zawiadomienie o zasadach zachowania prywatności 
Twoje dane. Twoje prawa. Nasz obowiązek. 
Poniżej znajdują się informacje odnośnie tego, w jaki sposób Twoja dokumentacja medyczna może być 

używana i ujawniana oraz jak możesz uzyskać do niej dostęp. Prosimy o uważne przeczytanie. 

 

   

Twoje prawa 
 

 Masz prawo do: 
• Otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej w formie wydruku lub elektronicznie  

• Korekty dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej  

• Zażądania komunikacji w sposób poufny  

• Poproszenia nas, o ograniczenie udzielanych przez nas informacji  

• Uzyskania listy tych, którym udzieliliśmy informacji o Tobie  

• Otrzymania kopii niniejszych zasad zachowania prywatności  

• Wybrania swojego reprezentanta  

• Złożenia skargi, jeśli uważasz, że Twoje prawo do zachowania prywatności zostało naruszone  

 

    Na stronie 2 znajduje się więcej informacji dotyczących tych praw i sposobów ich 

egzekwowania. 

   

   

Twoje prawo 

wyboru 
 

 Masz możliwość wyboru, w jaki sposób, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, gdy: 
• Informujemy rodzinę o Twoim stanie zdrowia 

• Udzielany pomocy ofiarom klęsk 

• Umieszczamy Cię w rejestrze pacjentów 

• Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego 

• Reklamujemy swoje usługi i sprzedajemy Twoje dane 

• Pozyskujemy fundusze 

 

   Na stronie 3 znajduje się więcej informacji dotyczących tych wyborów i sposobów ich 

egzekwowania. 

   

   

Używanie i 

ujawnianie 

informacji przez 

nas 
 

 Możemy użyć i udostępniać informacje podczas: 
• Opieki nad Tobą 

• Czynności związanych z działaniem naszej organizacji 

• Wystawiania rachunków za świadczenia zdrowotne 

• Pomocy w sprawach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym  

• Badań naukowych 

• Spełniania wymogów prawnych 

• Odpowiadania na żądania dawstwa tkanek lub organów 

• Współpracy z koronerem lub dyrektorem zakładu pogrzebowego 

• Odpowiedzi na żądania ze strony organów świadczeń pracowniczych, organów władzy 

wykonawczej i innych instytucji rządowych  

• Odpowiedzi na pozwy sądowe i postępowania prawne 

 

   

   Na stronach 3 i 4 znajduje się więcej informacji dotyczących wykorzystania i ujawniania 

danych. 
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Twoje prawa 
 

 Masz pewne prawa, jeśli chodzi o Twoją dokumentacje medyczną. 
W tej sekcji wyjaśniono, Twoje prawa i niektóre z naszych obowiązków, by Ci 

pomóc. 

   

Uzyskania 

elektronicznej lub 

papierowej kopii 

Twojej dokumentacji 

medycznej 
 

 • Możesz zażądać otrzymania kopi elektronicznej lub papierowej Twojej 

dokumentacji medycznej oraz innych informacji na temat zdrowia posiadanych 

przez nas. Zapytaj nas jak to zrobić. 

• Dostarczymy kopię lub streszczenie Twojej dokumentacji medycznej, zazwyczaj w 

ciągu 30 dni od otrzymania żądania. Możemy, za to pobrać niewysoką, stosowną do 

kosztów opłatę. 

   

Zażądania 

skorygowania Twojej 

dokumentacji 

medycznej 

 • Możesz poprosić nas o skorygowanie Twojej dokumentacji medycznej, jeśli 

uważasz, że jest niepoprawna lub niekompletna. Zapytaj nas jak to zrobić. 

• Możemy odpowiedzieć "nie" na to żądanie, ale wtedy wyjaśnimy Ci przyczyny, na 

piśmie w ciągu 60 dni. 

   

Poufnego 

komunikowania się 
 

 • Możesz poprosić nas byśmy kontaktowali się z Tobą w określony sposób (np. 

telefon domowy lub służbowy) lub do wysyłania korespondencji na inny adres. 

• Zgodzimy się na wszystkie rozsądne żądania. 

   

Poproszenia nas o 

ograniczenie 

użytkowania lub 

ujawniania danych 
 

 • Możesz poprosić nas, by nie używać lub udostępnić niektórych informacji 

medycznych w związku z leczeniem, płatnościami lub naszą działalnością. Nie 

jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zgody na Twój wniosek i nasza odpowiedz 

może być: "nie”, jeśli wpływałoby to na opieką medyczną nad Tobą. 

• Jeśli w całości samodzielnie płacisz za usługę lub sprzęt medyczny możesz 

poprosić nas abyśmy nie udzielali tej informacji w celach rozliczeniowych lub 

naszej działalności, Twojej firmie ubezpieczeniowej. Powiemy "tak", chyba, że 

przepisy prawne wymagają od nas udostępniania tej informacji. 

   

Uzyskania listy tych, 

którym udzielimy 

informacji o Tobie. 
 

 • Możesz poprosić o listę (spis) przypadków udostępniania przez nas Twoich danych 

medycznych w ciągu sześciu lat poprzedzających datę wniosku i zapytać, komu i 

dlaczego je udostępniliśmy. 

• Spis będzie zawierać wszystkie informacje z wyjątkiem tych o leczeniu, 

płatnościach i funkcjonowaniu placówki opieki zdrowotnej oraz niektórych innych 

(takie jak każde, o które się do nas zwróciłeś). Wydamy jeden spis w roku 

bezpłatnie, ale pobierzemy stosowną opłatę, opartą na kosztach, jeśli wystąpisz o 

kolejny w ciągu 12 miesięcy. 

   

Otrzymania kopi 

niniejszych zasad 

zachowania 

prywatności 

 • Możesz poprosić o papierową kopię tego powiadomienia w dowolnym czasie, 

nawet, jeśli zgodziłeś się na otrzymanie jej drogą elektroniczną. Niezwłocznie 

udostępnimy Ci wydruk. 

   

Wybrania swojego 

reprezentanta 
 

 • Jeśli wyznaczyłeś kogoś by był Twoim pełnomocnikiem w sprawach zdrowotnych 

lub jeśli ktoś jest Twoim prawnym opiekunem, osoba ta ma prawo decydowania za 

Ciebie, o dysponowaniu Twoją dokumentacją medyczną. 

• Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania upewnimy się, że dana osoba jest 

upoważniona do działania w Twoim imieniu. 

   

Złożenia skargi, jeśli 

uważasz, że Twoje 

prawo do zachowania 

prywatności zostało 

naruszone. 
 

 • Możesz złożyć skargę, jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa, kontaktując 

się z nami korzystając z informacji zawartych na stronie 5. 

• Złożenie skargi nie będzie powodowało żadnych negatywnych konsekwencji. 

• Można złożyć skargę do Biura praw obywatelskich, USA Wydziału zdrowia i 

świadczeń społecznych wysyłając list na adres: 200 Independence Avenue SW, 

Washington, DC 20201, dzwoniąc na 1-877-696-6775, lub odwiedzając stronę: 

www.hhs.gov/ocr/ privacy/hipaa/complaints/. 
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Twoje prawo 

wyboru 
 

 W przypadku niektórych informacji na temat Twojego zdrowia, masz prawo 

wyboru. 

Jeśli masz wyraźne preferencję odnośnie udostępniania przez nas informacji w 

sytuacjach opisanych poniżej, poinformuj nas o tym, a zastosujemy się do Twoich 

zaleceń. 

   

Masz prawo i 

możliwość wyboru 

odnośnie: 
 

 Masz prawo i możliwość wyboru odnośnie: 
• Udostępniania informacji Twojej rodzinie, przyjaciołom, lub innym osobom 

zaangażowanym w opiekę nad Tobą 

• Udostępniania informacji w sytuacji pomocy ofiarom klęski 

• Umieszczania informacji w rejestrze szpitalnym 

Jeśli nie jesteś w stanie poinformować nas o swoich preferencjach, na przykład, w 

przypadku, gdy jesteś nieprzytomny, możemy udostępniać informacje, jeśli uważamy, 

że jest to w Twoim najlepszym interesie. Możemy również udostępniać dane, gdy są 

potrzebne, aby zmniejszyć poważne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa. 

   

Za wyjątkiem 

przypadków 

dozwolonych lub 

wymaganych przez 

prawo, nigdy nie 

udostępnimy Twoich 

danych chyba, że dasz 

nam pisemną zgodę na 

to, do: 

 • Większości celów marketingowych 

• Sprzedaży danych 

• Ujawniania notatek z sesji psychoterapeutycznych, dokumentacji specjalistycznych 

programów nadużywania substancji oraz związanych z badaniami i leczeniem HIV 

 

   

W przypadku 

pozyskiwania funduszy: 

 • Możemy skontaktować się z Tobą w ramach akcji zbierania funduszy, ale możesz 

nam powiedzieć by nie kontaktować się z Tobą ponownie. 

   

   

Używanie i 

ujawnianie 

informacji przez 

nas 

 Jak zazwyczaj wykorzystujemy lub udostępniamy Twoją dokumentacje 

medyczną? 
Zazwyczaj wykorzystujemy lub udostępniamy Twoją dokumentacje medyczną w 

następujący sposób: 

 

   

By Cię leczyć  
 

 • Możemy korzystać z Twojej dokumentacji medycznej i udostępnić ją innymi 

pracownikom służby zdrowia, którzy Cię leczą 

Przykład: Lekarz leczący Cię z powodu urazu pyta innego lekarza o Twój ogólny 

stan zdrowia. 

   

Czynności związanych 

z działaniem naszej 

organizacji  

 • Możemy użyć i udostępnić Twoją dokumentacje medyczną do celów związanych z 

naszą działalnością, by poprawić opiekę przez nas sprawowaną i skontaktować się z 

Tobą, gdy jest to konieczne. 

Przykład: Korzystamy z Twojej dokumentacji medycznej by skoordynować leczenie 

oraz nasze usługi. 

   

Wystawić rachunki za 

opiekę zdrowotną nad 

Tobą 
 

 Możemy użyć i udostępnić Twoją dokumentacje medyczną by przesłać rachunki i 

otrzymać należność od instytucji ubezpieczeń zdrowotnych lub innych jednostek. 

Przykład: Podajemy Twoje dane do biura ubezpieczenia zdrowotnego, w celu 

uzyskania zapłaty za nasze usługi. 

 

  Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Jak inaczej możemy wykorzystywać lub udostępniać Twoje dokumentacje medyczną? 

Możemy lub jesteśmy zobowiązani do udostępniania informacji również w inny sposób – zazwyczaj taki, który 

przyczynia się do dobra publicznego takiego jak zdrowie publiczne i badania naukowe. Musimy spełnić wiele 

warunków prawnych zanim będziemy mogli udostępniać informacje dla tych celów. Aby uzyskać więcej informacji 

zobacz www.hhs.gov/ ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

   

Pomoc w sprawach 

związanych ze 

zdrowiem i 

bezpieczeństwem 

publicznym.  
 

 Możemy udzielić informacjo odnośnie Twojego zdrowia w niektórych sytuacjach 

takich jak: 

• Zapobieganie chorobom 

• Pomoc z produktem wycofanym z użytku 

• Zgłoszenie niekorzystnych reakcji na lek 

• Zgłoszenie podejrzenia o nadużycie, zaniedbanie lub przemoc domową 

• Zapobieganie lub zmniejszenie poważnego zagrożenie dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa jednostki 
   

Badania naukowe  • Możemy użyć lub udostępnić informacje dla celów badań naukowych. 
   

Zgodne z wymogami 

prawa 
 

 • Udostępnimy informacje o Tobie, jeśli jest to wymagane na mocy prawa 

stanowego lub federalnego, również na żądanie z Departamentu zdrowia i świadczeń 

socjalnych, jeśli chcieliby sprawdzić czy przestrzegamy federalnego prawa do 

zachowania prywatności. 
   

W odpowiedzi na 

żądania dawstwa 

narządów i tkanek  

 • Możemy udostępnić Twoją dokumentację medyczną organizacjom zajmującym się 

dostarczaniem organów. 

 
   

Współpracy z 

koronerem lub 

dyrektorem zakładu 

pogrzebowego 

 • Możemy udostępnić dokumentację medyczną koronerowi lub dyrektorowi zakładu 

pogrzebowego, gdy osoba umiera. 

 

   

Odpowiedzi na żądania 

ze strony organów 

świadczeń 

pracowniczych, 

organów władzy 

wykonawczej i innych 

instytucji rządowych. 

 Możemy udostępnić Twoją dokumentację medyczną: 

• W celu roszczeń pracowniczych 

• Do celów egzekwowania prawa lub przedstawicielom organu egzekwowania prawa 

• Agencjom nadzoru zdrowia w ramach działalności dozwolonych przez prawo 

• Dla specjalnych funkcji rządowych takich jak wojskowych, bezpieczeństwa 

narodowego i służb ochrony prezydenta. 

 
   

W odpowiedzi na 

pozwy sądowe i 

postępowania prawne 

 • Możemy udostępnić Twoją dokumentację medyczną w odpowiedzi na pozew 

sądowy. 

 
 

Nasze obowiązki 
Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zachowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich, chronionych danych 

medycznych. 

• Natychmiast poinformujemy Cię, jeśli wystąpi naruszenie, które mogłoby zagrozić prywatności lub 

bezpieczeństwu Twoich danych. 

• Musimy spełniać obowiązki i zasady zachowania prywatności opisane w niniejszym zawiadomieniu oraz dać Ci 

kopie niniejszego dokumentu. 

• Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji w innych sytuacjach niż te tutaj opisane chyba, że 

uzyskamy na to od Ciebie zgodę na piśmie. Nawet, jeśli powiesz nam, że możemy, to masz prawo zmienić zdanie w 

dowolnym momencie. Powiadom nas na piśmie, jeśli zmienisz zdanie. 

Aby uzyskać więcej informacji: www.hhs.gov/ ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 
 

Zmiany postanowień niniejszego powiadomienia 
Możemy zmienić warunki niniejszego powiadomienia a wtedy zmiany te będą obejmowały wszelkie informacji, 

jakie mamy o Tobie. Nowe powiadomienie będzie dostępne na życzenie, w biurze i na naszej stronie internetowej. 
 

Data wejścia w życie: 23 września 2013 
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Hartford HealthCare Privacy Officer  

[Funkcjonariusz ds. prywatności Ośrodka opieki zdrowotnej Hartford] 

80 Seymour St 

Hartford, CT 06102  

Telefon: 860.972.1573  

www.hartfordhealthcare.org 

 

To Wspólne zawiadomienie o zasadach zachowania prywatności obejmuje 

organizacje członkowskie HHC 
 

Następujące podmioty objęte są częścią Porozumienia zorganizowanej opieki zdrowotnej. Jeśli masz pytanie 

odnośnie tego powiadomienia, chciałbyś skorzystać ze swego prawa do zachowania prywatności, lub jeśli uważasz, 

że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone, może skontaktować się z odpowiednią organizacją członkowską 

HHC, korzystając z informacji zawartych poniżej: 
 

Central Connecticut Senior Health Services 

(Southington Care Center, The Jerome Home, The 

Orchards at Southington)  

45 Meriden Avenue 

Southington, CT 06489 

860.378.1222  

 

Clinical Laboratory Partners 

129 Patricia M. Genova Drive 

Newington, CT 06111 

860.696.8129  

 

Hartford HealthCare at Home  

dba VNA HealthCare and VNA East  

1290 Silas Deane Highway  

Wethersfield, CT 06109  

203.573.1231  

 

Hartford HealthCare Medical Group  

1290 Silas Deane Highway, Second Floor/Drugie piętro  

Wethersfield, CT 06109  

860.972.9849  

 

Hartford Hospital i jego personel medyczny, Hartford 

Healthcare Rehabilitation Network, Institute of 

Living, Jefferson House, Cedar Mountain Commons 

Patient Relations Office  

[Biuro ds. relacji z pacjetami] 

80 Seymour Street 

Hartford, CT 06102 

860.972.1400 

 

Meriden Imaging Center  

dba MidState Radiology Associates 

435 Lewis Avenue 

Meriden, CT 06451 

860.224.5900, Wew. 2620 

 

 MidState Medical Center i jego personel medyczny 

435 Lewis Avenue 

Meriden CT 06451 

860.224.5900, Wew. 2620 

  

Natchaug Hospital  

189 Storrs Road 

Mansfield Center, CT 06250 

860.456.1311, Wew. 0 

 

Rushford Center 

883 Paddock Avenue  

Meriden, CT 06450 

860.346.0300  

 

The Hospital of Central Connecticut  

100 Grand Street 

New Britain, CT 06050 

860.224.5900, Wew. 2620 

  

William W. Backus Hospital 

326 Washington Street 

Norwich, CT 06360 

860.823.6530  

 

Windham Hospital i jego personel medyczny 

112 Mansfield Avenue 

Willimantic, CT 06226 

860.823.6530 
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