
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). 

 

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych" w SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie,  reprezentowany przez P. Dyrektor Marię Kurcz. 

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w SPZOZ  Przychodni Miejskiej w Józefowie  p. Karoliny Wójcik za 

pomocą adresu karolina.wojcik@spzozjozefow.pl lub pod numerem telefonu: 22 789-21-21 

wew. 8. 

3.     Administrator danych osobowych – SPZOZ  Przychodnia Miejska w Józefowie - przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz 

na podstawie udzielonej zgody. 

4. Podstawy prawne przetwarzania:  

a) Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w 

celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z 

wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku 

Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia 

zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może 
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zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach 

zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w 

związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta. 

b) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa 

się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o 

działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

c) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia 

odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 

ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta. 

d) Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej 

oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 

24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być inne podmioty na podstawie przepisów prawa lub zgody. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7.   Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa: 

 a)  Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby; 

 b)  Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

c)  Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d)  Pacjent ma prawo do przenoszenia danych; 

e)  Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

f)  Pacjent ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia 

danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których 

przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. 

g)  Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz ich 

prostowania. 

 


