
KLAUZULA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE EPIDEMII 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance 
(64-920) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9, którego reprezentuje Dyrektor. Dane kontaktowe do 
Administratora – adres pocztowy jak wyżej, numer telefonu 67 35 23 100. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem 
kancelaria@szpital-trzcianka. 
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe m.in.: nazwisko i imię, dane kontaktowe, data 
urodzenia/numer PESEL, nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, 
miejsce pobytu w okresie zachorowania, dane dotyczące osób, z którymi mogła mieć Pani/Pan kontakt w 
Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance (imię, nazwisko, numer telefonu i adres 
zamieszkania) oraz dane dotyczące zdrowia, w szczególności wynikające ze zgłoszenia podejrzenia lub 
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19.  
4.przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania, 
ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia pacjentów oraz pracowników przed 
zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. 
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów osób fizycznych) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes 
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w związku z krajowymi przepisami regulującymi 
zasady postępowania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
wszelkich innych chorób zakaźnych w zakresie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych 
dotyczących zdrowia, w tym informacji o szczepieniach oraz innych danych wynikających z przepisów 
szczegółowych związanych ze zwalczaniem epidemii i zapobieganiem jej rozprzestrzeniania się w celu 
minimalizacji transmisji wirusa na terenie Szpitala i zabezpieczeniu udzielania świadczeń zdrowotnych 
przez Szpital. 
b) art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych interesów 
osób fizycznych) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w 
zakresie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych dotyczących zdrowia oraz innych 
danych wynikających z przepisów szczegółowych związanych ze zwalczaniem epidemii i zapobieganiem 
jej rozprzestrzenianiu się oraz raportowania informacji o zakażeniach właściwym jednostkom sanitarnym i 
epidemiologicznym. 
c) art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora), art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zakresie danych  
identyfikacyjnych, danych kontaktowych oraz dotyczących zdrowia w związku z przeprowadzeniem 
badania na obecność wirusa Covid-19 i przekazaniu informacji o wynikach. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może spowodować 
niemożliwość otrzymania świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala, o ile nie stanowi to naruszenia 
innych przepisów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do usunięcia danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami prawa. 
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
9. Administrator udostępnia przetwarzane dane osobowe podmiotom upoważnionym na mocy prawa, w 
szczególności instytucjom i organom organizującym i nadzorującym system ochrony zdrowia, organom i 
instytucjom odpowiedzialnym za zwalczanie epidemii oraz podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne 
umowy na świadczenie usług, podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i 
informatyczne oraz organizacyjne, dostawcom usług pocztowych i archiwizacyjnych. Wykaz takich 
podmiotów prowadzi Administrator. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu*. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu 
określone w pkt. 4 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji (przechowywania dokumentacji) i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. 
 



*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 dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 


