KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Św. Jadwigi w Opolu
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 OPOLE.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): tel: 668 320 442 ; e-mail:
poin@wszn.opole.pl lub pisząc na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z
realizacją powyższych celów.
Pani/Pana dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- innym podmiotom świadczącym usługi medyczne w zakresie w jakim jest to
konieczne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPITALA na podstawie
zawartej umowy powierzenia zgodnej z art. 28 RODO (np. laboratoriom
diagnostycznym, firmom świadczącym serwis IT lub serwis sprzętu
elektromedycznego, firmom świadczącym usługi audytorskie);
5. Przekazywanie
danych
do
państw
trzecich
lub
organizacji
międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Polski /UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez
okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz.1318).

7. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Zasady
udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy
prawa polskiego.
- prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych)
- ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może
Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego
pacjenta wobec którego realizujemy cele opisane w pkt. 3.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu
danych sobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań , wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

