INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
Informuję, że:
1. „Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego 23(dalej NZOZ NR 1).
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Ewelina Dołżyńska tel. 58 72 72 917
e-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
a. udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz w celu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
b. Za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia,
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Przychodni oraz umożliwienia wykrywania zachowań
szkodzących NZOZ NR 1 czy jego pacjentom lub narażających ich na straty, na podstawie art. 6 ust. 1
lit f. RODO.
4. NZOZ NR 1 będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia oraz udzielonych świadczeń medycznych
do:
· POW NFZ,
· Ministerstwa Zdrowia,
· Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
· oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz
NZOZ NR 1(m.in. laboratoriom diagnostycznym, jednostkom opisującym badania diagnostyki obrazowej)
Ponadto NZOZ NR 1 będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, w tym Policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.
5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzać
Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia
przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.
Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi
maksymalnie 60 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega
przedłużeniu do czasu przewidzianego przepisami prawa.
7. Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
• w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
· Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu
nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli dokonać Państwa identyfikacji na
podstawie okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem (np. paszport, prawo
jazdy).
Kontakt Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz
skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Dołżyńska Tel: 58 72 72 917, E-mail: iod-nzoz-rumia@wp.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Rumi (84-230), przy ul. Derdowskiego23.
8. Podanie danych w celu określonym w pkt. 3 ust. a. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie
podanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji
może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować
brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

