KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku. Z Administratorem Danych można skontaktować się
telefonując pod numer: 54 41 65 304 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6A,
87-800 Włocławek .
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: iodo@spzps.com lub
wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, których celem
jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowania, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji
zdrowia i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. z 2017 r. poz.
1938, z późn. zm.) , ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz 160, z późn. zm.)) przy
zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2017 r. poz 1318, z późn. zm.)) .
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z Art. 29 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego
Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* 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.

