KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6379
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, ze:
Na

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paluckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, tel. 52 303 13 41, adres e-mail:

szpitalznin@szpitalzninpl
2)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Paluckiego Centrum Zdrowia Sp.
w Żninie, ul. Szpitalna 30, 8841.00 Żnin, tel. 52 303 13 41 wew. 433, adres e

z
—

o. o.
mail:

kadry2@szpitalznin.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, tj. w celu udzielania świadczeń medycznych.
4)

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

5)

Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom tj.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy
Fundusz Zdrowia lub inny płatnik świadczeń medycznych, Laboratoria Medyczne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.

7)

Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
a.

Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,

b

Żądania ich sprostowania,

żądania ich usunięcia,
d. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
c

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika
prawa tj. Ustawy o Działalności Leczniczej i Ustawy o Prawach Pacjenta
Pacjenta.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
oraz profilowaniu.
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mocy przepisu
Rzeczniku Praw

podejmowaniu decyzji

