
INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016r.), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz 

prawach związanych z przetwarzaniem tych danych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze 

z siedzibą przy ul. Cieplickiej 69-71, 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 64 35 700, e-mail: 

sekretariat@szpitalmsw.net  

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze jako administrator danych dołoży wszelkich starań, 

aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić 

Pani/Pana dane osobowe. 

3. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze Joanna Jurczyk: e-mail: 

iod@szpitalmsw.net; tel. 75 64 35 700. 

4. Dane osobowe są przetwarzane:  

a) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. 

RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017, poz. 1318 

z póź. Zmianami), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. 2018 poz. 1515 z póź. Zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz.1510 z póź. 

Zmianami), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z 

póź. Zmianami),  

b) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu  

i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania 

zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. 

RODO,  

5. Podanie danych w innym  celu niż określa to pkt. 4 lit a. wymaga jednoznacznej zgody pacjenta. 

6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.  

7. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:  

a) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,  
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b) innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne 

do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,  

c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,  

d) podmiotom świadczącym usługi prawnicze, 

e) innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017, poz. 1318).  

Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.  

8. Ile czasu będziemy przechowywać dane? Okres przez jaki będziemy przechowywać dane 

(dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 

ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  

 dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, 

która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

nastąpił zgon,  

 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, w przypadku 

gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w 

ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie, 

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi 

maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin 

przechowywania danych ulega przedłużeniu  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych:  Pani/Pan mają prawo do dostępu do treści  

swoich danych/danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

cofnięciem zgody.  

10. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uzna  Pani/Pan  za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawnymi. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                           ( podpis ) 

 


