KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYM SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE
UDOSTĘPNIA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ
PACJENTÓW SZPITALA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – tzw. RODO,
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
informuje, iż:
1)

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Księdza Bronisława Markiewicza
z siedzibą w Brzozowie przy ulicy Księdza Józefa Bielawskiego 18.
2)

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym jest mgr Robert Tomza – budynek „G”
(Administracja) pokój nr 28 tel. służb. 13 43 09 545 lub 797 383 584; adres e-mail:
robert.tomza@szpital-brzozow.pl
3)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku nałożonego
na Szpital i zawartego w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej
dokumentacji medycznej - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
konieczne, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze dla celów związanych z realizacją świadczeń
zdrowotnych.
4)

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty

uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5)

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa
w stosownych przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji
medycznej.
6)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany; Pani/Pana dane również nie będą podlegać profilowaniu.
Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja
dotycząca osoby fizycznej zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.
Za jego przykład można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku
kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej. Przybierać może ono dwie formy: zbierania
danych o osobie fizycznej oraz wnioskowania o cechach osoby fizycznej na podstawie
posiadanych o niej informacji.
7)

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

