
Trzcianka, 24 września 2019 r. 

(pieczęć nagłówkowa) 

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o 
ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Jana Pawła li z siedzibą w Trzciance 
przy ul. Sikorskiego 9, którego reprezentuje Dyrektor. Kontakt z administratorem dostępny jest pod numerem telefonu 
67 352 31 00 lub pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@szpital-trzcianka.pl 

2) Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Saj. Kontakt z Inspektorem pod 
adresem e-mail kancelaria@szpital-trzcianka.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Powiatowy 
im. Jana Pawła li w Trzciance na podstawie art 6 ust 1 ppkt a) - d) oraz art 9 ust 2 ppkt h) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ara.z art 24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 2 i 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa i podwykonawcy usług 
administratora. Wykaz podwykonawców prowadzi administrator, 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania 
wynikających z przepisów prawa m.in. art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, 

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania :,d administratora clostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, a także prawo do przenoszenia canych, 

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych 
przez administratora, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej, 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, ustawy o informacji w ochronie zdrowia i innych ustaw a brak podania danych osobowych 
będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej, 

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz 
organizacjom międzynarodowym. Jeżeli pacjent mieszka lub pracuje na terenie innego kraju niż Polska - jego dane 
osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji KE z dnia 
05.02.2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych 
podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/24/UE w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece medycznej, 

1O) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych 
osobowych, w tym o profilowaniu* 

11) administrator przetwarza również dane osobowe jako współadministrator w ramach Państwowego ,Systemu 
Ratownictwa Medycznego i z tego tytułu osobcm, których dane są przetwarzane przysługują prawa, o których mowa 
w punktach 6) i 7), a ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa i jest wykonywane przez okres, o którym mowa w 
stosownych przepisach prawa. 

",,profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych 
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów daty zących efektów pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, za howania, lokalizacji lub 
przemieszczania się". 
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