INFORMACJA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH ZE SZPITALEM
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
W związku 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)
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
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Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Szpitala a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu za pomocą adresu:iod@szpital.dzierzoniow.pl
Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu
prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a w przypadku gdy sprawa dotyczy udostępnienia dokumentacji medycznej - przepisów ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia dalszej
korespondencji.
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Komu możemy przekazywać dane?
Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane, chyba że
co innego wynika z obowiązującego w Szpitalu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. W przypadku korespondencji,
która nie podlega rejestracji we właściwych rejestrach dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia
sprawy.
Jakie są prawa wobec Szpitala w zakresie przetwarzania danych?
Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szpitalu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

