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INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO   I PSYCHICZNIE CHORYCH

W MIĘDZYRZECZU

SZANOWNY PACJENCIE    

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)*  z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Szpital  dla  Nerwowo
i Psychicznie Chorych  w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  tel.(95) 7428823, e-mail: iod@obrzyce.eu

3)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  świadczenia  usług  medycznych (m.in.  diagnozy
medycznej,  leczenia  i  zapewnienia  opieki  zdrowotnej)  -  na  podstawie   Art.  6  ust.  1  lit.c  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  oraz  na  podstawie
Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  jest  Pani/Pan  zobowiązana(y)  do  podania  danych  osobowych.  Obowiązek  podania  danych  wynika
z właściwych przepisów prawa, w szczególności z Ustawy  z dnia 6 listopada 2008r.  o prawach pacjenta
i  rzeczniku  praw  pacjenta,  Ustawy   z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej  oraz
aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów prawa np.  NFZ oraz  Ubezpieczyciele,  podmioty  przetwarzające  na
podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  -  wykonawcy  badań  laboratoryjnych
i diagnostycznych, podmioty administrujące i serwisujące systemy informatyczne.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom
międzynarodowym  oraz  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 ustawy o prawach pacjenta   i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

8)  posiada  Pani/Pan prawo do żądania  od administratora  dostępu do danych  osobowych,  prawo do ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie.
Realizacja tych praw odbywa się  w granicach określonych  przepisami prawa.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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