
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

Danuta Kukwisz – Szotek 

ul. Wodociagowa 22, 77-400 Złotów 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla pacjentów 

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), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 
r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Danuta Kukwisz –
Szotek z siedzibą w Złotowie, pod adresem: ul. Wodociągowa, numer 22

2) Jako Administrator  powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: am-kancelaria@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych
wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na
podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z
ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu
wskazanym w treści udzielonej zgody

4) Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
a) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
b) Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
c) innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych, 
d) do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
e) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
f) podmiotom świadczącym usługi prawnicze,
g) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
h) innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych
osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw,
należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

mailto:abi@vadex.com.pl

