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    Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH*
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ( zwany dalej SPZOZ) z siedzibą w Kole, przy ul. K.J. Poniatowskiego 25
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.listownie: ul. K.J. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło

2.e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl

3.elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.spzozkolo.pl/kontakt.pl
4.telefonicznie, pod nr telefonu: (63) 26 26 140

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Urszula Jaskuła. Można się z nim kontaktować poprzez  e-mail :
iod@spzozkolo.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (63) 26 26 150.
Do  IOD w SPZOZ należy  kierować  wyłącznie  sprawy dotyczące  przetwarzania  Państwa  danych  przez
SPZOZ, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
Cele i podstawy przetwarzania
Administrator  będzie przetwarzać  Państwa  dane  osobowe  w związku z  realizacją  obowiązku prawnego
ciążącego na nim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności  w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej  przepisami prawa
dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:

1.zgoda osoby,  której  dane dotyczą lub jej  przedstawiciela ustawowego,  opiekuna prawnego lub
opiekuna faktycznego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2.niezbędność  dla  ochrony  żywotnych  interesów  osoby,  której  dane  dotyczą  lub  innej  osoby
fizycznej, gdy osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) RODO;
3.wypełnienie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze,  w  szczególności
weryfikacja/ustalenie tożsamości przed udzieleniem usługi/świadczenia medycznego – zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z zapisami:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295), oraz zapisami ;
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
rodzajów,  zakresu i  wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji  medycznej  w podmiotach
leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U.2020.788);

4.wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora wobec osoby,
której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – art.
9  ust.  2  lit.  b)  RODO, w związku z art.  32 i  33  ustawy z  dnia 28 kwietnia 2011 r.  o  systemie
informacji w ochronie zdrowia ( Dz.U.2020.702),  oraz art. 54-55a i 60a ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U.2020.870), oraz art. 6, 11 i 12  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz.U.2019.1175 );
5.wypełnienie  obowiązku  zapewnienia  profilaktyki  zdrowotnej  lub  medycyny  pracy  w  celu
dokonania  oceny  zdolności  pracownika  do  pracy,  diagnozy  medycznej,  zapewnienia  opieki
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zdrowotnej, leczenia, zapewnienia zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami
opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

6.wypełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego–zgodnie
z  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  w  związku  z  art.  74  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.
 o rachunkowości (Dz.U.2019.351 );
7.kontaktowanie  się  z  Państwem  w  celach  informacyjnych,  np.  w  celu  potwierdzenia  bądź
zmiany/odwołania  terminu  wizyty  lekarskiej,  informowania  o  sposobach  przygotowania  się  do
planowanego zabiegu –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony
interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawne zarządzanie
kolejkami oczekujących;
8.zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)
RODO;
9.zapewnienie Państwu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz dążenie
do poprawy jakości naszych usług ( składanie skarg i wniosków)– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)
RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest poprawa jakości usług
oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

10.Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym odbiorcom:
1.zatrudnionemu  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych
personelowi  medycznemu  (osobom  wykonującym  zawód  medyczny),  oraz  innemu  personelowi
wspomagającemu, wykonującemu czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a
także personelowi wykonującemu czynności związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu
informatycznego, w którym przetwarzana jest Państwa dokumentacja medyczna. Personel Szpitala
przetwarza  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie  upoważnienia  Administratora,  w  zakresie
niezbędnym do wykonywania usług związanych z pobytem i leczeniem Państwa – przy czym wyżej
wskazane osoby zobowiązane są do zachowania w tajemnicy Państwa danych osobowych;
2.studentom  nauk  medycznych  odbywających  praktyki  lekarskie  lub  pielęgniarskie  w  zakresie
niezbędnym do celów dydaktycznych, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – przy czym wyżej
wskazane  osoby  zobowiązane  są  do  zachowania  w  tajemnicy  Państwa  danych  osobowych
uzyskanych w związku z wykonywaniem usług medycznych;
3.osobom  realizującym,  poza  wykonywaniem  świadczeń  medycznych,  także  badania  do  celów
naukowych ( praca magisterska/licencjacka)– dane do celów naukowych udostępniane są wyłącznie
w postaci zanonimizowanej;
4.innym podmiotom, z którymi Szpital posiada zawarte umowy na wykonywanie usług związanych
z Państwa pobytem i leczeniem, w szczególności  dotyczy to podmiotów wykonujących usługi  z
zakresu świadczeń zdrowotnych,  diagnostyki,  transportu,  żywienia,  konsultacji,  obsługi  i  serwisu
sprzętu i aparatury medycznej.

Szpital w ramach obowiązujących upoważnień ustawowych może również przekazać Państwa dane osobowe
jako Pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego Pacjenta
podmiotom publicznym, które na mocy przepisów uprawnione są do uzyskania danych, w tym: Rzecznikowi
Praw  Pacjenta,  Narodowemu  Funduszowi  Zdrowia,  Ministerstwu  Zdrowia,  Zakładowi  Ubezpieczeń
Społecznych, konsultantom krajowym, ośrodkom pomocy społecznej, sądom, Policji, Prokuraturze, w tym
 w ramach  postępowań  prowadzonych  przez  te  podmioty,  a  także  innym niewymienionym podmiotom
 i organom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

1.Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

2.Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  celach  marketingowych  oraz  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez Szpital  i  podmioty  uprawnione przez czas
wykonywania  świadczeń  zdrowotnych   oraz  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający



 z  odrębnych  przepisów,  dotyczących  przechowywania  dokumentacji  medycznej,  przy  czym
informuję, że zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres  20
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
•dokumentacji  medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która  jest  przechowywana przez okres  30 lat,  licząc  od końca roku kalendarzowego,  w którym
nastąpił zgon;
•dokumentacji  medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania  losów  krwi  i  jej
składników, która jest przechowywana przez okres  30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
 w którym dokonano ostatniego wpisu;
•zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,  które  są
przechowywane przez okres  10 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie;
•skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca
roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono  świadczenia  zdrowotnego  będącego  przedmiotem
skierowania  lub  zlecenia  lekarza  lub  2  lat,  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym
wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
•dokumentacji  medycznej  dotyczącej  dzieci  do  ukończenia  drugiego  roku  życia,  która  jest
przechowywana przez okres 22 lat.
Posiadają  Państwo  prawo dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo
do  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia  (tzw.  „prawo  do  bycia  zapomnianym”),  ograniczenia
przetwarzania  lub  wniesienia  sprzeciwu,  a  także  do  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  w
dowolnym momencie .
Państwa  prawo  do  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych,  do
przenoszenia,  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  oraz  
„prawo  do  bycia  zapomnianym”  nie  znajdują  zastosowania  wobec  danych  osobowych
przetwarzanych  na  podstawie  art.  17  ust.  3  lit.  c)  RODO,  w  tym  
w  szczególności  wobec  danych  przetwarzanych  w  ramach  dokumentacji  medycznej,  
i innych danych osobowych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  będzie  skutkowało
niemożnością wykonania usługi medycznej.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

*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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz.
UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego RODO 
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