
Szanowni Państwo, 

                   Na  podstawie  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), SPZOZ - Zelowskie Centrum Medyczne w Zelowie informuje Państwa, że: 

1. Administratorem  danych  osobowych  pacjentów  jest   SPZOZ  -  Zelowskie  Centrum  Medyczne

w Zelowie z siedzibą w: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21 (NIP:769-19-65-895, REGON: 592163380).

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Dane  kontaktowe:  97-425  Zelów,

ul. Żeromskiego 21, pok. 30 , tel. 44 634 11 20, adres e-mail: rodo@spzozzelow.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów na potrzeby (cel przetwarzania): 

a) diagnozy medycznej i leczenia (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,

art.  24  ustawy  z  dnia  06.11.2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta

i art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

b) zapewnienia  opieki  zdrowotnej  oraz  zarządzania  systemami  i  usługami  opieki  zdrowotnej

(art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  15.04.2011  r.  o  działalności  leczniczej,  art.  24  ustawy

z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

c) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia

społecznego (art. 54 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa i art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

d) profilaktyki  zdrowotnej  (art.  3  ust.  2  ustawy  z  dnia  15.04.2011  r.  o  działalności  leczniczej

i art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

e) realizacji celów statutowych SPZOZ - Zelowskie Centrum Medyczne w Zelowie;

4. Przetwarzane dane  osobowe pacjentów są udostępniane podmiotom uprawnionym (w szczególności

właściwym  organom  administracji  publicznej)  –  na  podstawie  odrębnych  przepisów  powszechnie

obowiązujących, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania

danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

i  z  zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności  podmiotom

świadczącym  usługi  transportowe,  archiwizacyjne,  w  zakresie  badań  laboratoryjnych,  w  zakresie

sprawozdawczości z udzielonych świadczeń). 

5. Dane  osobowe  pacjentów  Administrator  przechowuje  przez  okres  20  lat,  licząc  od  końca  roku

kalendarzowego,  w  którym  dokonano  ostatniego  wpisu  w  dokumentacji  medycznej,  na  podstawie

art. 29 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem

wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych. 

SPZOZ – Zelowskie Centrum Medyczne w Zelowie, ul. Żeromskiego 21,  97-425  Zelów,  tel. 44 634 11 20
REGON  592163380        NIP  769-19-65-895

www.spzozzelow.pl, e-mail: spzoz_zelow@interia.pl

http://www.spzozzelow.pl/


6. Pacjent  ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  które go dotyczą,  ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  jak  również  prawo  do

wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych  –  w  zakresie,

w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa.

7. Pacjent, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie  przez  pacjenta  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  –  wynikającym

w szczególności z art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zaniechanie  podania  danych  osobowych  może  znacząco  utrudnić  udzielanie  świadczeń  opieki

zdrowotnej przez Administratora. 

9. W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  pacjentów  nie  dochodzi  do  zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z powyższą klauzulą informacyjną i że zrozumiałem(-am) jej treść.    

                                                                                           …...............………………………………………… 

                                                                                                  (data oraz czytelny podpis  potwierdzenia odbioru)
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