Klauzula informacyjna RODO dla pacjenta
Przetwarzanie danych osobowych celem:
uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19,
diagnostyki w kierunku COVID-19
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Żwirki I Wigury 10,
adres e-mail: kontakt@szpitalsredzki.pl, numer telefonu +48 (61) 285-40-31, numer NIP: 2090003114,
REGON: 000308560, KRS: 0000497065, zwany dalej Administratorem
Z Administratorem można się skontaktować pisząc lub telefonując na wskazane wyżej adres i nr
telefonu oraz za pośrednictwem powołanego inspektora ochrony danych, pisząc na adres e-mail:
iod@szpitalsredzki.pl.
Cel przetwarzania danych - dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji i realizacji
procesu szczenień przeciwko COVID19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko
COVID-19 i diagnostyki COVID-19.
Podstawa przetwarzania danych - Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do ww. celów jest dobrowolne, jednak że ich niepodanie
będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej przez Administratora.
Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe należące do kategorii szczególnej i podstawowej, tj.
• imię, imiona i nazwisko,
• data urodzenia, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo,
• dane kontaktowe i adresowe,
• dane dotyczące zdrowia
Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż jest to
konieczne do celu, w którym zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją
kancelaryjną.
Pani/Pana* dane osobowe będą przekazywane przez Administratora Rządowemu Centrum
Bezpieczeństwa, Ministerstwu Zdrowia, Centrum e-Zdrowie, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także
podmiotom przetwarzającym (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w
zakresie usługi systemu informatycznego). Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym
do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa na żądanie innych organów
uprawnionych na podstawie przepisów ustawy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Przysługuje Pani/Panu:
⎯ prawo dostępu do swoich danych osobowych,
⎯ prawo sprostowania i uzupełnienia danych osobowych jednakże wyłącznie w zakresie w jakim
nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód
medyczny dokonującej wpisu do dokumentacji medycznej,
⎯ prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (poza sytuacjami, gdy Administrator ma
prawo przetwarzać dane Pacjenta w związku z realizacją ważnego interesu publicznego),
⎯ prawo przenoszenia danych w sytuacji automatycznego ich przetwarzania przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

