Klauzula informacyjna
Dot. przetwarzania danych osobowych
Wnioski o przyjęcie pacjenta do Placówki
Zgodnie 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), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych moich i danych osobowych jest:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz
reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe (zwykłe i szczególne) przetwarzane są na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. h
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) w zw. przepisami regulującymi proces udzielania
świadczeń zdrowotnych, w tym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych celem przyjęcia i opieki
nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa niepodanie
danych może skutkować odmową podjęcia pacjenta do Zakładu
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
a. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
b. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co
najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu.
c. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane
służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres
przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
d. Dane zawarte we wnioskach osób, które nie zostały zakwalifikowane do pobytu
w zakładzie będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od rozpatrzenia
wniosku
e. Dane zawarte we wniosku osób, które nie zostały zakwalifikowane do pobytu w
zakładzie lub osób, które zostały skreślone z listy oczekujących będą
przetwarzane przez okres nie dłużej niż pół roku. Po upływie tego czasu
przechowywania dane zawarte we wnioskach będą niszczona w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydaniu
Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.
5. Dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń
zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy
publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i
wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
w szczególności nadzoru i kontroli, mogą tez być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług
teleinformatycznych, usług prawnych, usług archiwum itp. - przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do
zautomatyzowanego profilowania
7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta mail: arnold.partner@gmail.com
- Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy-

