OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Pacjencie,
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych może Pani / Pan skontaktować się ze Szpitalem poprzez adres
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl, dzwoniąc na telefon 32 228 30 30 lub pisząc na adres Szpitala.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych
i leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są:
 (RODO) 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d. oraz art. 9 ust. 1 lit. h.
 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 160).
 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1318).
 W przypadku pacjentów nieubezpieczonych dane osobowe przetwarzane będą celu dochodzenia
ewentualnych
roszczeń
wynikających
z
udzielenia
świadczeń
medycznych
i leczenia.
4. Źródłem gromadzonych danych przez Szpital są informacje, które udzielone zostaną przez Panią / Pana
podczas realizacji celów określonych w punkcie 3 oraz informacje, które w granicach prawa mogą zostać
udostępnione Szpitalowi przez inne podmioty medyczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
zrealizowania wyżej wymienionych celów.
5. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów opisanych
w punkcie 3. Pani / Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Szpital nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
7. Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z przepisami prawa,
m. in.:
 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1318).
 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 151).
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 294, poz. 1741).
8. Ma Pani / Pan prawo żądania od Szpitala dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych, ich przenoszenia i usunięcia,
z zastrzeżeniem, iż dane objęte dokumentacją medyczną mogą być usunięte dopiero po upływie okresu
wynikającego z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Szpital przysługuje Pani / Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczącym każdego Pacjenta, na mocy art. 13
RODO.
11. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Szpital nie będzie podejmował wobec Pani / Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

