Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Pacjentów Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie

Zgodnie z art. 13 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 z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie z siedzibą
w Malechowo 21, 76-142 Malechowo.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Panią Grażynę Szewczyk.
Może się Pani/Pan skontaktować z IOD w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: ido@zozmalechowo.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora
- pod numerem telefonu 94/318-42-15
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby
obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pani/Pana zdrowia są
przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej
oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.
Administrator utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych, zarówno systemu
informatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna jak i papierowej dokumentacji
medycznej.
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym:
• podwykonawcom Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie w zakresie świadczenia usług
medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości
i kompleksowej opieki zdrowotnej,
• instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem
(np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań),
• firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy informatyczne Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Malechowie w tym oprogramowanie medyczne zgodnie z podpisanymi umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązani są zachowania tajemnicy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej ani organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych
medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać
w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

•

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych
osobowych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych jest
wymogiem ustawowym i niezbędnym do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi medycznej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

