
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про обробку персональних даних пацієнтів 
 

Шановний пацієнте! 

З повагою до пацієнтів та букви закону мережа діагностичних центрів «МДЦ ЕКСПЕРТ» (надалі – «МДЦ 

ЕКСПЕРТ») прагне забезпечувати всі ваші права та гарантії, у т. ч. щодо захисту ваших персональних даних. 

На підставі п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», «МДЦ ЕКСПЕРТ» 

здійснюють обробку Ваших персональних даних з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для 

забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг.  

Персональні дані, що обробляються «МДЦ ЕКСПЕРТ», будуть як загальні (зокрема, прізвище, ім’я, 

по батькові, паспортні дані, копія свідоцтва про народження, стать, місце проживання фактичне та за державною 

реєстрацією, громадянство, професія, місце роботи, службовий телефон, родинний стан, склад та соціальний 

статус сім’ї, індивідуальний податковий номер, номери телефонів, житлові умови, електронні адреси, запис 

зображень (фото та відео), про літній відпочинок, зайнятість у позаурочний час), так і спеціальні, тобто про стан 

здоров’я особи, а саме:дані, які містять лікарську таємницю у сенсі Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» (відомості про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і 

сімейну сторони життя,про інвалідність, тобто такі, що стосуються стану здоров’я особи), медична інформація 

про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію її хвороби, про запропоновані 

дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі про наявність ризику 

для життя і здоров’я, а також біометричні та генетичні дані, що можуть бути надані та є необхідними та/або 

достатніми для організації процесу надання медичної допомоги та/або медичних послуг.. 

 

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Ви маєте такі права: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження 

або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне 

доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх 

осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних 

даних; 
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у 

зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 

або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Для досягнення мети обробки персональних даних, вони можуть бути передані третім особам виключно за 

Вашою згодою. 

Персональні даніможуть передаватися з метою якісного та своєчасного надання медичної допомоги, 

отримання додаткової інформації, пов’язаної з результатами досліджень та станом здоров’я,,  у випадку виявлення 

у мене уперше в житті встановленого діагнозу раку або іншого злоякісного новоутворення, а також в інших 

аналогічних цілях, що стосуються надання медичних послуг та стану здоров’я, іншим закладам охорони здоров‘я, 

медичним лабораторіям, страховим компаніям (з якими пацієнти уклали договори страхування), особам, які 

виступають замовниками медичних послуг, які надаються на користь пацієнтів. 

Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без  Вашої згоди або без згоди 
уповноваженої Вами особи, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 


