INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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,
dalej RODO) SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu udziela następujących informacji:
1. Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
(dalej Szpital), ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl, nr tel. 87 423-21-50
2. Inspektor Ochrony Danych, który powołany został w celu m.in. udzielania
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Państwu praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych, dostępny pod adresem:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
e-mail: iod@szpitalpisz.pl, nr tel. 538 819 474
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym
udzielenie świadczeń zdrowotnych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- ustalenia tożsamości pacjenta przy rejestracji, umawianiu wizyt, przyjęciu do
szpitala oraz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych;
- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń
zdrowotnych;
- prowadzenia dokumentacji medycznej;
- zabezpieczenia społecznego w celu wystawiania zwolnień i zaświadczeń lekarskich;
- rozpatrywania skarg i wniosków.
- podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób i mienia, poprzez wykorzystanie
monitoringu wizyjnego terenu i ciągów komunikacyjnych Szpitala.
5. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie odpowiednio:
- art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej (ustawa o rachunkowości);
- art.9 ust. 2 lit h), w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (na podstawie
ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy o działalności
leczniczej, ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych
obowiązujących przepisów prawa);
6. Okres przetwarzania danych osobowych.
- okres przechowywania danych w zakresie dokumentacji medycznej określa art.
29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
- okres przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji księgowej określa m.in. ustawa o rachunkowości;

- okres przetwarzania danych osobowych w zakresie dochodzenia roszczeń
uzależniony określa czas zakończenia postępowania przeprowadzanego w celu ich
ustalenia i obrony oraz przedawnienia.
- okres przetwarzania zapisów monitoringu wizyjnego wynosi ok. 30 dni od chwili
zarejestrowania.
7. Odbiorcy danych osobowych.
Szpital może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom
odbiorców:
- zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem osobom wykonującym zawód
medyczny;
- zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem osobom wykonującym
czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
- osobom odbywającym m.in. praktykę zawodową, staż podyplomowy;
- podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia
ciągłości leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz pracowniom
diagnostycznym;
- osobom i podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie oraz
bezpieczeństwo systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe
pacjentów oraz specjalizujących się w zapewnianiu obsługi technicznej systemów
teleinformatycznych i aparatury medycznej;
- podmiotom realizującym usługi pocztowe, zgodnie z przepisami prawa
pocztowego;
- innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
9. Profilowanie.
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji oraz nie prowadzi
profilowania osób, których dane dotyczą.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
poprawiania i uzupełniania,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

