Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Końskowoli.
(zgodna z zapisami 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
zwanego „RODO”)
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Końskowoli jest Dyrektor
SPZOZ GOZ, ul. Lubelska 95, tel. 81 889 20 10, kontakt e-mail:goz_konskowola@post.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SPZOZ GOZ jest Mateusz Skwarek, tel.
81 8816201, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 i art. 9 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, ustawy z dnia 06 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty lecznicze wykonującym badania
laboratoryjne i diagnostyczne. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom
publicznym upoważnionym do tego z mocy przepisów prawa.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem w przypadku, gdy podstawą do ich przetwarzania była uprzednio
wyrażona zgodna ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych osobie uprawnionej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których
dane te są przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
10. Jeżeli realizacja zadań uzależniona jest od podania danych osobowych konsekwencją ich
niepodania jest niemożliwość prawidłowej realizacji świadczeń medycznych placówki wobec
pacjenta.
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość wglądu w swoje dane przetwarzane przez
placówkę ochrony zdrowia w jej siedzibie oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Końskowola, 25 maja 2018 r.

