Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych pacjentów
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w związku z Covid-19
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jako Administrator
Danych, dołożył wszelkich starań w zakresie ochrony danych osobowych.
Ochrona Danych Osobowych, będzie realizowana zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na
terenie RP, w sposób szczególny uwzględniając:
• zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
• przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,
• przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego
przeznaczonych,
O jakich danych mówimy?
Dane osobowe, które zbierane są w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych to: imiona i nazwiska,
PESEL, oraz dane dotyczące zdrowia w szczególności wpływające na ocenę lub mogące mieć związek z podejrzeniem, lub
zgłoszeniem podejrzenia, lub rozpoznaniem zakażenia, lub choroby zakaźnej.
Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa Danych jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Z wyznaczonym przez
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować
wysyłając mail na adres: jakosc@szpitalciechanow.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 23 6730515.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. d i e (ochrona żywotnych interesów, przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym ) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia
publicznego) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą utrzymaniu bezpieczeństwa oraz ochronie zdrowia pacjentów
i pracowników SSzW.
Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?
Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od Państwa - naszych pacjentów.
Komu przekazujemy zgromadzone dane?
Przetwarzane przez nas dane, mogą być przekazywane organom państwowym głównie właściwej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz NFZ w zakresie usług medycznych, w tym diagnostycznych i leczniczych. Dane mogą być powierzane
innym podmiotom, z którymi Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zawarł umowę o powierzenie przetwarzania
danych a jest to niezbędne dla dobra pacjenta.
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• do ograniczenia przetwarzania danych;
• do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem: jakosc@szpitalciechanow.com.pl lub
poprzez kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ulica
Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów.
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