Informacja o ochronie danych
osobowych

Administrator danych
osobowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wdrożył Politykę
ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych oraz realizuje
wymogi 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.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń
Inspektorem ochrony danych jest p. Ewa Knapkiewicz, z którą można się
skontaktować w następujący sposób:

65 332 6853

Cele przetwarzania danych
osobowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. art. 2
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

iod@szpitalgostyn.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie tożsamości
pacjenta w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych w tym
ustalenie jego prawa do świadczeń bezpłatnych. Ponadto dane pacjentów
przetwarzane są w celu prowadzenia rozliczeń z Narodowym
Funduszem Zdrowia, z innymi Podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą oraz w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
Administrator może zażądać ujawnienia danych oraz dane te utrwalić od
osób nie będących pacjentami. Ma to miejsce w celu ustalenia
tożsamości osoby upoważnionej przez pacjenta do różnych czynności w
tym do odbioru dokumentów lub uzyskania informacji o jego stanie
zdrowia.

Kategorie przetwarzanych
danych osobowych

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25
pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz
§ 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania.

SP ZOZ w Gostyniu, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą
przetwarza dane identyfikacyjne oraz dane wrażliwe pacjentów:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. PESEL,
4. opis problemu zdrowotnego,
5. oznaczenie płci,
6. wiek,
7. imię i nazwisko osobny upoważnionej do uzyskania informacji o stanie
zdrowia pacjenta.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z ustawą o rachunkowości

Dane identyfikacyjne klientów i kontrahentów będących osobami
fizycznymi:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. PESEL, NIP.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu Pracy

Oraz dane pracowników, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Informacja o odbiorcach
danych osobowych lub o
kategoriach odbiorców.

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane innym odbiorcom
zarówno w procesie leczenia jak i w związku z rozliczaniem świadczeń.
Będą to:
1. Narodowy fundusz Zdrowia – w celach rozliczeniowych,
2. Inne podmioty wykonujące działalność leczniczą – w celu
zapewnienia ciągłości leczenia, w tym diagnozowania,
3. Instytucje i osoby, które wykażą podstawę prawną do żądania
udostępnienia danych osobowych,
4. Kancelarie prawne lub firmy windykacyjne wspierające SP ZOZ w
Gostyniu w dochodzeniu należnych roszczeń .
5. Osoby upoważnione przez pacjentów.

Informacja o zamiarze
przekazania danych
osobowych do państwa
trzeciego

W każdym przypadku, kiedy w procesie leczenia nastąpi konieczność
skorzystania z usług specjalistów z państw trzecich pacjent zostanie
o tym poinformowany i będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy
zgadza się na udostępnienie swoich danych w związku z udzielaniem
świadczenia medycznego w tym konsultacji specjalistycznych.

Okres, przez który dane
osobowe będą
przechowywane.

Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w okresie niezbędnym do
osiągnięcia celu ich pozyskania a następnie w celu archiwizacji przez
okres nie dłuższy niż tego wymagają przepisy prawa:
- w związku z wykonaniem usług medycznych – 20 lat,
- zdjęcia rentgenowskie – 10 lat,

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy
o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta .

Kodeks cywilny, Kodeks pracy

Informacja o obowiązku
podania swoich danych
osobowych.
Podstawa prawna: z art. 25 pkt 1 Ustawy
o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania.

Prawa osób, których dane
dotyczą
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2. RODO,

- w związku z rozliczeniem umowy – 5 lat,
- w związku z dochodzeniem roszczeń – 10 lat,
- w związku z zatrudnieniem – 10 lat
Osoby chcące skorzystać ze świadczeń medycznych są zobowiązane do
podania swoich danych osobowych w tym:
- danych identyfikacyjnych, określających tożsamość,
- oznaczenie płci,
- adres zamieszkania,
- nr PESEL,
- informacje o stanie zdrowia,
Niepodanie wymaganych danych może skutkować odmową udzielenia
świadczenia.
Każda osoba, której dane są przetwarzane w SP ZOZ w Gostyniu ma
prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
jego osoby,
- sprostowanie swoich danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeśli przetwarzane są dane inne
niż przewiduje ustawa (np. nt telefonu, adres mailowy),
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych niezwiązanych
z procesem leczenia ani szeroko pojętych rozliczeń,
- prawo do wyrażenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul.
Stawki
2,
00-193 Warszawa.

