KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(Dz. Urz. UEL119 z p.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE
samorządowa sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. dr. Witolda Antesa 11.
2. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą mailową
(iod@szpital.pszczyna.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie
powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi
Pani/Panu wstęp do budynku SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego
z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pozyskane
dane przetrzymywane będą nie dłużej niż określa to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania (Dz.U z 2020 r., poz. 666).
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, zaktualizowania, wniesienia sprzeciwu, jak również do ograniczenia
przetwarzania na zasadach określonych w RODO.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji
międzynarodowych.

