
Jeżeli skończyłaś/ skończyłeś 16 lat, sama/ sam możesz decydować o swoich 
danych osobowych. 

 
Twoimi danymi osobowymi są: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, numer 

telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, informacje o Twoim stanie zdrowia. 

 

Informacja o ochronie 

danych osobowych 
Twoje dane osobowe przetwarzamy i chronimy zgodnie z rozporządzeniem 

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 - 

potocznie zwanym RODO. 

 

Administrator danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzają ( między innymi: zbierają, zapisują, wykorzystują, 

przekazują innym administratorom) osoby upoważnione przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu pl. Karola Marcinkowskiego 8/9 

(dalej, będziemy pisać „my”).  

Jeśli będziesz miała/ miał pytania dotyczące ochrony lub przetwarzania Twoich 

danych osobowych możesz porozmawiać z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

pod numerem telefonu 65 322 68 53 we środy i czwartki od 7.30 do 13.45, albo 

napisać do niego wiadomość i wysłać na adres iod@szpitalgostyn.pl 

 

Cele przetwarzania 

danych osobowych 

Podczas pobytu w naszym Szpitalu lekarze i pielęgniarki, będą Cie prosili o podanie 

Twojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, oraz innych 

informacji niezbędnych do udzielenia Ci pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Bez 

tych danych nie będziemy mogli zadbać o Twoje zdrowie, więc odpowiedz na 

wszystkie pytania. 

Natomiast podanie nam Twojego numeru telefonu, albo adresu email nie jest 

obowiązkowe, ale może nam to ułatwić kontakt z Tobą, jeśli będzie to konieczne. 

 

 

Odbiorcy danych 

osobowych 
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, informacje o Twoim stanie zdrowia oraz Twoje dane 

osobowe przekażemy do przetwarzania innym placówkom medycznym w celach 

diagnostycznych albo w celu zapewnienia Tobie dalszego leczenia. Przekażemy je 

również do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania zapłaty za udzielone 

Tobie świadczenia. 

Do Twoich danych będzie też miała dostęp firma informatyczna, która tworzy 

i serwisuje oprogramowanie do zarządzania Szpitalem, którego używamy. 

Kategorie 

przetwarzanych danych 

osobowych 

Dane osobowe, o jakie będą Cię prosili upowaznieni pracownicy naszej placówki to: 

a) nazwisko i imię (imiona),  

b) datę urodzenia,  

d) adres miejsca zamieszkania,  

e) numer PESEL  

g) opis stanu zdrowia Twojego zdrowia 
 

Okres, przez który dane 

osobowe będą 

przechowywane. 

Twoje dane medyczne będą przechowywane nie dłużej niż 20 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Twojej 

dokumentacji medycznej. 

Niektóre dokumenty musimy jednak archiwizować dłużej: 

* 30 lat dla dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek 

uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz dla dokumentacji medycznej zawierającej dane 

niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, 

* 22 lata dla dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, 

* 10 lat dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną 

pacjenta,  

* 5 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza,  

 



* 2 lata dla skierowań w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone 

z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał 

skierowanie. 

Po upływie okresów wyżej wymienionych SP ZOZ niszczy dokumentację medyczną 

w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja 

medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego 

przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

Po upływie okresów wymienionych powyżej SP ZOZ niszczy dokumentację 

medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana 

pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez 

pacjenta. 

Informacja o zamiarze 

przekazania danych 

osobowych do państwa 

trzeciego. 

Twoich danych osobowych, ani informacji o stanie zdrowia nie będziemy 

przekazywać do państw trzecich, ani do innych organizacji międzynarodowych. 

Informacja o obowiązku  

podania swoich danych 

osobowych. 

Konieczność podania przez Ciebie swoich danych osobowych jest wymogiem 

określonym w ustawie o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

W Twojej sprawie, nie będziemy podejmowali decyzji za pośrednictwem 

automatów. Wszystkie decyzje podejmowane są przez naszych pracowników. 

Prawa osób, których dane 

dotyczą Zawsze możesz uzyskać od nas informację, o tym jakie Twoje dane przetwarzamy 

(wykorzystujemy lub archiwizujemy), możesz poprosić o ich sprostowanie (jeśli 

np. popełnimy jakiś błąd), uzupełnienie (jeśli będą niepełne - np. brak będzie 

drugiego imienia jeśli je nosisz), uaktualnienia (jeśli na przykład zmieniłaś/ 

zmieniłeś numer telefonu, albo miejsce zamieszkania, a my mamy stare 

informacje).  

Masz prawo wyboru osoby, którą upoważnisz do otrzymywania informacji 

o Twoim stanie zdrowia. Ponadto, masz prawo do decydowania, kto może być 

obecny przy udzielaniu Tobie świadczeń medycznych poza personelem, który 

tych świadczeń Tobie udziela. 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu przez nas Twoich 

danych do Organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, który urzęduje w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 

Nie przysługuje Ci prawo: 

- do usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO); 

- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO gdyż podstawą przetwarzania jest obowiązek ciążący na SP ZOZ jako 

administratorze danych.  

 


