KLAUZULA INFOMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH PACJENTA
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. UE L
119 z p.zm.) (zwane „RODO”):
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.

Informacje

o

sposobie

i

zakresie

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych

oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się
z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@szpital.pszczyna.pl lub pisemnie na adres: SZPITAL
JOANNITAS W PSZCZYNIE, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności profilaktyki zdrowotnej, diagnozy
medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego,
oceny zdolności do pracy, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, leczenia
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z ustawą o działalności
leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b) ochrony żywotnych Pani/Pana interesów (dane kontaktowe) na podstawie art. 6 ust. 1
lit. d RODO;
c) realizacji praw pacjenta oraz innych osób zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym, podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
•

prawo dostępu do danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji praw pacjenta (osób
upoważnionych).
8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

