
K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

D L A   P A C J E N T Ó W

1.  Administratorem  danych  osobowych  Pacjentów  jest  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we

Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa,

wpisany  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kielcach,  X  Wydział  Gospodarczy  KRS  do  rejestru

stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000057160, NIP: 656-18-55-908. 

2.  Administrator  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  

w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych

osobowych, a także przysługujących Pan-u/-i praw można się kontaktować pod numerem tel.

(41)38-83-865, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl,   lub  pisemnie  na  adres  siedziby

administratora. 

3. Dane  osobowe Pacjentów  są  pozyskiwane  przede  wszystkim  od  nich  samych,

bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez infolinię.

W przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawców kierujących

swoich pracowników na badania,  a  w przypadku kontynuacji  leczenia  rozpoczętego w innym

miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

W sytuacjach  uzasadnionych  stanem zdrowia  Pacjenta,  dane  osobowe  mogą  być  uzyskiwane

również od jego osób bliskich.

4. Administrator danych osobowych może przetwarzać Pan-i/-a dane osobowe w celach:

1) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych tj.
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a) ustalenia tożsamości przed rozpoczęciem ich udzielania w szczególności w czasie zgłoszenia

osobistego, podczas rejestracji telefonicznej,  w rejestrach szpitalnych, w gabinecie albo na

oddziale szpitalnym,

b) diagnozy i leczenia,

c) prowadzenia dokumentacji medycznej, 

d) zapewnienia opieki i zarzadzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

e) skarg i wniosków,

f) profilaktyki zdrowotnej,

g) wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich;

2) naukowych, statystycznych i archiwalnych;

3) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń; 

4) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

5. Przekazywanie przez Pacjentów danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jest niezbędne

do świadczenia usług medycznych, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych

następuje w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

a. art. 1 ust.1 lit. „c” oraz art. 9 ust.2 lit. „f”,„h” i „j” 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);

b. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 

roku poz. 2190 ze zm.);

c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1510 ze zm.);

d. art.4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (t.j.Dz.U. z 2017 roku poz. 1845 ze zm.);

e. art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 

Dz.U. 2018 roku poz. 617 ze zm.);

f. art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318 ze zm.),

g. art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2018 

roku poz.395 ze zm.).



6. Pan-i/-a dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

a) osobom  wykonującym  zawód  medyczny  zatrudnionym  lub  współpracującym  

z Administratorem danych osobowych, a także osobom przygotowującym się do wykonywania

takiego zawodu;

b) osobom wykonującym przy udzielaniu świadczeń medycznych czynności pomocnicze;

c)  osobom wykonującym czynności  związane  z  utrzymaniem i  zapewnieniem bezpieczeństwa

systemu informatycznego oraz osobom świadczącym pomoc prawną;

d)  podmiotom  leczniczym  współpracującym  z  Administratorem  danych  osobowych  w  celu

zapewnienia ciągłości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

e)  dostawcom  i  podmiotom  świadczącym  usługi  umożliwiające  udzielanie  świadczeń

zdrowotnych;

f) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne;

g) osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7.  Administrator  danych osobowych nie  przekazuje  Pan-i/-a  danych osobowych  podmiotom

zlokalizowanym  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (kraje  Unii  Europejskiej  oraz

Islandia,  Norwegia  i  Liechtenstein).  Ewentualne  przekazanie  danych poza Europejski  Obszar

Gospodarczy  może  następować  wyłącznie  pod  warunkiem  spełnienia  wymagań  określonych

w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni

stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

8. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane: 

a) przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie 

z  przepisami  prawa,  w  szczególności  zgodnie  z  art.  29  ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

b) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w przypadku przetwarzania

danych osobowych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń;

c)  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa  do  przechowywania  dokumentacji  księgowej  

i  podatkowej  -  w  przypadku  przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  prowadzenia  ksiąg

rachunkowych i dokumentacji podatkowej.



9. Pacjenci  nie  podlegają  decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany,  a  ich  dane

osobowe nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.

10. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania

uzupełnienia,  korekt,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  aktualizacji  treści  danych  osobowych,  

a także prawo do przenoszenia danych osobowych i sprzeciwu..

11. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeżeli  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pacjenta  narusza  przepisy  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  lub ustawy o ochronie danych

osobowych.
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