
Informacja o ochronie danych 

osobowych 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu wdrożył 

Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz realizuje wymogi rozporządzenia ogólnego w sprawie 

ochrony danych osobowych 2016/679 RODO. Podstawa prawna: RODO – 

rozporządzenie 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 - 
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm. 

  

Administrator danych 

osobowych Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Minister Zdrowia, 

Wojewoda Wielkopolski oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Gostyniu pl. Karola Marcinkowskiego 8/9. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Gostyniu jest pani Ewa Knapkiewicz, z którą można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iod@szpitalgostyn.pl 

 

Podstawa prawna: Ustawa 
o państwowym ratownictwie medycznym 

- Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410; 

Cele przetwarzania danych 

osobowych 
 

Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie tożsamości pacjenta 

w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych przez Zespół 

Wyjazdowy Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym ustalenie jego 

prawa do świadczeń bezpłatnych. 

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. - z 

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych; 
- z Ustawą o państwowym 

ratownictwie medycznym - Dz. U. 
2006 Nr 191 poz. 1410; 
 

Odbiorcy danych osobowych 

 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. 
z Ustawą o państwowym ratownictwie 

medycznym - Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 

1410; 
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych;  

Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane do Ministerstwa Zdrowia oraz 

Wojewody Wielkopolskiego w celach informacyjnych, do Narodowego Funduszu 

zdrowia w celach rozliczeniowych oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba, do innych 

podmiotów leczniczych w celach leczniczych lub diagnostycznych, ponadto innym 

uprawnionym na jej podstawie podmiotom. 

Kategorie przetwarzanych 

danych osobowych 
 

Administrator danych, jako podmiot udzielający świadczeń leczniczych jest 

zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej i zbierania 

następujących danych o pacjencie: 

a) nazwisko i imię (imiona),  

b) datę urodzenia,  

c) oznaczenie płci, 

d) adres miejsca zamieszkania,  

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL 

matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru  

PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie 

ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i 

 mię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; 

g) opis stanu zdrowia lub udzielonych świadczeń medycznych. 

 

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. 

 

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, 
- skierowania i wyniki bań po 5 latach. 

Podstawa prawna: Art. 29 Ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 
 

Informacja o zamiarze 

przekazania danych osobowych 

do państwa trzeciego. 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu nie przekazuje 

danych osobowych pozyskanych w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

do państw trzecich. 

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. 
 

Podanie danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

określonym w ustawie o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

warunkującym udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

Prawa osób, których dane 

dotyczą 

 
Podstawa prawna: art. 15, art. 16 oraz 

art. 18 RODO. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania.  

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 

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

- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 

RODO gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek 

prowadzenia dokumentacji medycznej ciążący na SP ZOZ jako współadministratorze 

danych.  

 


