SAMODZIELNY PUBLICZNY

zAKt AD OPIEKI ZDROWOTNEI
W GARWOLINIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENToW
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zrviqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), informujg' i2:
1 . Administratorem danych osobowych Pacjent6w jest Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzibq
w Garwolinie, adres: 08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50.

2. W Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie jest powolany Inspektor Ochrony Danych, z

kt6rym moZna sig kontaktowaC:
Inspektor Ochrony Danych,
i ns pekto r. o d @spzozgarwolin. pl
08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50

3. Dane osobowe naszych Pacjent6w przetwarzane s4 w celu: realizacii procesu leczenia i ieso dokumentowania oraz
zapewnienia beznieczefstwa na podstawie: Ustawv o Swiadczeniach opieki zdrowotnei finansowanei ze Srodk6w
publicznvch, Ustawy o prawach pacienta i Rzeczniku Praw Pacienta oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 roku w snrawie rodzaiu. zakresu i wzor6w dokumentacii medvcznei oraz sposgbu iei przetwarzania.
4. Odbiorcami danych osobowych Pacjent6w s4 podmioty udzielaj4ce Swiadczeri zdrowotnych, jeheli dane s4 niezbgdne do
zapewnienia ci4gloSci procesu leczenia, podmioty posiadaj4ce uprawnienia do pozyskiwania danych osobowych na podstawie
przepisdw prawa oraz podmioty zapewniajqce mozliwoSi funkcjonowania naszej plac6wki - uslugi teleinformatycae,
zarzEdzaniebaz4danych,niszczenie i archiwizacja dokumentdw, ochrony zakladu, Dane osobowe nie s4 przekazywane zadn)'m
nieuprawnionym odbiorcom. Wskazane podmioty s4 zobowiqzane do zaper+.nienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia
danych i spelnienia wymog6w obowi4zuj4cego prawa zwiqzanego z oclron4 danych osobowych oraz zwiqzani s4 klauzul4
poufiroSci w czasie przetwarzania danych.
5

. Dane osobowe Pacjent6w

nie s4 przekazryane do paristwa trzeciego lub organizacj i migdzynarodowej.

Jednak w przypadku zaistnienia potrzeb przekazywania takich danych, Pacjenci maj4 prawo do uzyskania informacji o
podstawie prawnej takiego dzialania oraz mog4 uzyskai kopig danych osobowych przekazywanych do paristwa trzeciego lub
or ganizacji m i gd zynaro dowej

.

6. Dane osobowe Pacjent6w sq przechowywane przez okres okreSlony w szczeg6lnych przepisach prawa dotycz4cych
przechowywania i archiwizowania dokumentacji bgd4cej wlasnoSci4 SPZOZ w Garwolinie. Po uptywie czasu dokumentacja
medyczna jest niszczona w spos6b bezpieczny lub moze byi wydana Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.
7. Pacjenci posiadaj4 prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia Qeheli jest to zgodne z
prawem), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do coftigcia zgody,
j ezeli byla ona warunkie m pr zetw arzanie danych osobowych.
S.Pacjenci maj4 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 2e,
przetwafzanie danych osobowych ich dotyczqcych narusza przepisy og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z
dnia21 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych przez Pacjent6w jest: wymogiem ustawowym. Pacjenci s4 zobowi4zani do ich podania,
konsekwencj4 niepodania danych osobowych bgdzie brak mo2liwoSci realizacii procesu leczenia.
10. Administrator danych nie stosuje profilowania i nie podejmuj e zautomalyzowanych decyzj\
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