
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku

z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania

COVID-19

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej

RODO informujemy,że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna

41 B, 26-200 Końskie, tel: +48 (41) 390 23 50, fax: +48 (41) 390 21 89, email: szpital@zoz.konskie.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: +48 (41) 390 24 36.

3.  Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  opieki  zdrowotnej,  w  szczególności:  realizacji

i  wdrożenia  nadzwyczajnych  środków  bezpieczeństwa  w  związku  z  zagrożeniem  epidemiologicznym,

udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  oraz  zarządzanie  usługami  opieki  zdrowotnej,  prowadzenie

i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości, na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f), i) rozporządzenia RODO,

• ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.),

• przepisów krajowego prawa medycznego:

− ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 849.),

− ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz.

295, 567, 1493),

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 
2004 Nr 210 poz. 2135 ze zm.),

4. Państwa  dane  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  osobom  upoważnionym,

uprawnionym  organom  państwa  (np.  ZUS,  KRUS,  NFZ),  innym  podmiotom,  które,  przetwarzają  dane

osobowe na polecenie administratora (np. dostawcy usług IT).

5.  Państwa dane nie zostaną przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: ustawy z dnia 6

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 849).

7.  Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania i poprawiania

swoich  danych,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych,  sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8.  Państwa dane nie posłużą nam do profilowania i podejmowania działań zautomatyzowanych.


