Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, tel. 52 303 13 41,e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych
osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Pana Tomasza Powały tel: 504 230 997, e-mail: iod@szpitalznin.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność
przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych
z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; w związku z zaleceniami i
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności
zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni , chyba że inny
termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich
sprostowania.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z
usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do
placówki.

