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KLAUZULA INFORMACYJNA
/DLA PACJENTÓW/
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach ul. Waryńskiego 22A 16-400
Suwałki, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych
i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające
upoważnienie do pozyskiwania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
2. W SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować w każdy wtorek w godzinach od 07.30 do
15.05 pod numerem telefonu 87 566 22 60 wew. 314.
3. Administrator danych nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych niż
w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, tym samym Pani/Pana dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby
realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz
zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia
6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1318 z późn. zm.).
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym
wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) oraz w szczególności:

- przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.( 52 pkt. Preambuły, art. 9 ust 2 pkt c/h/i art. 6 ust 1 pkt c/d ),
- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,
poz. 125 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r.,
poz. 123 z późn. zm.).
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku
przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Od czynności podjętych przez Administratora danych osobowych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji jak również profilowania.
Informacja Administratora Danych

