
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

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, dalej jako: RODO) informuję, iż:

1) Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana jest  Samodzielny  Publiczny  Szpital

Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 (dalej

jako: Szpital);

2) Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu

Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie jest Pan Janusz Słomka, który udziela wszelkich

informacji  dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących

działalności  Szpitala,  a  także  przysługujących  Pani/Pana  uprawnień:  iod@janbozy.pl,

tel. 81-740-89-96;

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h)

RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności  leczniczej,  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i  lekarza

dentysty oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej;

4) Dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym podmiotom,  na  podstawie

przepisów  prawa,  w  tym  organom  władzy  publicznej  oraz  podmiotom  wykonującym

zadania  publiczne  lub  działającym  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej  w  zakresie

i  zgodnie  z  celem  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów  prawa,  a  także  na  rzecz

podmiotów,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora;

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej;

6) W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  Pacjentów  przysługują  Pacjentom

następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,

tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

• przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego

w sprawach ochrony danych osobowych;

• w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma

charakter dobrowolny, a przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na

podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit a

RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), przysługuje Pani/Panu prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność

przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,

z obowiązującym prawem. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest  obowiązkowe

w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub stosownej umowy;

• Administrator  nie  podejmuje decyzji  w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa

danych osobowych;


