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INFORMACJA  DLA  PACJENTA DOTYCZĄCA  ZASAD  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016) (RODO)* informujemy o przetwarzaniu  danych oraz  prawach związanych
z przetwarzaniem tych  danych.

Administrator danych 
Administratorem danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych
w  Międzyrzeczu,  z  siedzibą  przy  ul.  Poznańskiej  109,  66-300  Międzyrzecz,  reprezentowany  przez  Dyrektora
Szpitala,  NIP:  596-15-22-446,  REGON:  000290133,  tel.  Sekretariat:  957428700,  fax. 957428701,
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pacjentów
1. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w ramach prowadzonej działalności leczniczej i świadczonych usług
medycznych, obejmujących w szczególności następujące cele zdrowotne:
1) Przetwarzanie danych związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, w celach: diagnozy medycznej
i  leczenia  szpitalnego  oraz  ambulatoryjnego,  w  tym  prowadzenie  dokumentacji  medycznej  (na  podstawie
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
2) Przetwarzanie danych związane z profilaktyką zdrowotną:
a) działania podejmowane w celu zapobiegania chorobom, obejmujące m.in. przetwarzanie związane z procesem
informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia w tym: przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe;
przesyłanie  zaproszeń  na  wykonanie  szczepień;  przekazywanie  materiałów  edukacyjnych;  przekazywanie
informacji  o wydarzeniach prozdrowotnych oraz uczestnictwa w profilaktycznych programach zdrowotnych lub
programów pilotażowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z zadaniem realizowanym w interesie
publicznym w dziedzinie zdrowia);
b) działania zapewniające Pacjentowi ciągłość świadczeń zdrowotnych m.in. komunikacja z Pacjentem w zakresie
realizacji  wizyty  kontrolnej,  telekonsultacje  medyczne  (na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  h)  RODO  w  związku
z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
3) Przetwarzanie danych związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem systemami i usługami
opieki  zdrowotnej  (na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  h)  RODO w związku m.in.  z  przepisami  ustawy o systemie
informacji  w  ochronie zdrowia  i  ustawy  o  oświadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych),  co obejmuje m.in.   proces  rejestracji  Pacjenta,  realizację  umowy z płatnikami (w szczególności
płatnikiem publicznym),  zapewnieniem ciągłości  opieki  zdrowotnej,  w  tym w procesie  koordynacji  udzielania
świadczeń, co może obejmować m.in.:
 przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty; 
 poinformowanie  o  zmianach  organizacyjnych,  które  mogą  mieć  wpływ  na  udzielenie  oczekiwanego  

świadczenia;
 gromadzenie i archiwizację oświadczeń woli Pacjentów;
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 weryfikację  uprawnień  do  uzyskania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  i  rozliczanie  zrealizowanych  świadczeń  
opieki zdrowotnej;

 wymianę  informacji  o  stanie  zdrowia  Pacjenta  z  innymi  podmiotami  wykonującymi  działalność  leczniczą
w celu zapewnia ciągłości opieki  zdrowotnej  (na podstawie art.  26 ust.  3 pkt  1 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta);

 przekazywanie  danych  do  rejestrów  działających  na  podstawie  ustawy  o  systemie  informacji  w  ochronie  
zdrowia w zakresie rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie w/w ustawy; 

 wykonywanie  innych  czynności  pomocniczych  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych,  a  także  czynności  
związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego.

4)  Przetwarzanie  danych  związane  z  zapewnieniem  zabezpieczenia  społecznego  oraz  zarządzania  systemami
i  usługami  zabezpieczenia  społecznego,  co  obejmuje  m.in.  przetwarzanie  związane  z  procesem  wystawiania
zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia (na podstawie art.  9 ust.  2 lit.  h)  RODO w związku z art.  54 ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych
przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych).
2. Dane osobowe Pacjentów, mogą być przetwarzane także w celach innych niż zdrowotne, a w szczególności:
1) ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  (na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  f)  RODO  –  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora);
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur
za wykonane usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości);
3) zapewnienia  bezpieczeństwa  Pacjentów  poprzez  stosowanie  systemu  monitoringu  wizyjnego  (na  podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h)  RODO).

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta na podstawie zgody
1. W praktyce funkcjonowania Szpitala może sporadycznie mieć miejsce przetwarzanie danych na podstawie zgody
Pacjenta.  Przetwarzanie  danych  na  podstawie  zgody  będzie  rzadką  sytuacją  i  następować  będzie  tylko
w określonych przypadkach np. :
1) w związku z realizacją badań klinicznych zgodnie z wykonawczymi przepisami (na podstawie art. 37g ustawy
Prawo farmaceutyczne) za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa;
2) w związku z prowadzeniem marketingu usług, przesyłaniem newslettera, przy czym za przetwarzanie danych
w  celu  marketingowym nie  uznaje  się  przetwarzania  służącego  bezpośrednio  realizacji  celów  zdrowotnych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
2.  W  przypadku pozyskiwania zgody Pacjent  zostanie  poinformowany o możliwościach  wycofania zgody oraz
uzyska  informacje  jakie  są  konsekwencje  niewyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  na  cele  dodatkowe,
w szczególności, że nie będzie to miało wpływu na możliwość uzyskania świadczeń zdrowotnych oraz ich jakość.

Odbiorcy danych osobowych Pacjenta
1.  Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego
prawa, podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta np. Rzecznikowi
Praw Pacjenta,  Rzecznikowi  Praw Pacjenta  Psychiatrycznego,  Narodowemu Funduszowi  Zdrowia,  Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

2. Dane osobowe Pacjentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie
i w imieniu Administratora,  na podstawie zawartych umów, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.:
w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, hostingu, transportu sanitarnego.

Czas przechowywania danych osobowych Pacjentów
1.  Dane  osobowe  Pacjentów  przechowywane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  tj.  przez
okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi
w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów Szpital
niszczy  dokumentację  medyczną  w  sposób  uniemożliwiający  identyfikację  Pacjenta,  którego  dotyczyła.
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Dokumentacja  medyczna  przeznaczona  do  zniszczenia  może  być  wydana  Pacjentowi,  jego  przedstawicielowi
ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.
2. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane w związku z realizacją pozostałych celów, przechowywane są w sposób
uniemożliwiający  identyfikację  Pacjenta,  którego  dane  dotyczą,  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  jest  to  niezbędne
do realizacji celów, dla  których dane te są przetwarzane.

Konsekwencje niepodania przez Pacjenta danych osobowych 
1. W związku z realizacją celów zdrowotnych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z obowiązujących
przepisów  prawa,  podanie  danych  jest  obowiązkowe.  Brak  podania  danych  osobowych,  będzie  skutkował
utrudnieniem  lub uniemożliwieniem realizacji celu ( w szczególności udzielenia świadczenia zdrowotnego).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
1.  Dane  osobowe  Pacjentów  nie  są  przekazywane  odbiorcom  w  państwach  trzecich  oraz  organizacjom
międzynarodowym oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych
1. W granicach określonych przepisami prawa Pacjent posiada prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO):
2) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
3) ograniczenia  przetwarzania  danych  (  na  podstawie  art.18  RODO  )  w  przypadku,  gdy  nie  utrudni
to  Administratorowi  wykonywania  ustawowych  obowiązków  w  celu  realizacji  ważnego  interesu
publicznego;
4) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  (  na  podstawie  art.  21  RODO  ),  ze  względu
na szczególną sytuację w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w związku z art. 6 ust.1 lit. e)
lub f) RODO);
5) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  gdy  uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
6) kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych SPSNPCH w Międzyrzeczu we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wykonywaniem praw przysługujących Pacjentowi na
mocy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony
Danych:  Samodzielny  Publiczny  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  w  Międzyrzeczu,
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, budynek Administracji Szpitala - pokój nr 19, tel.95 7428823,
e-mail: iod@obrzyce.eu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Ewa Lewicka - Michalewska

Pouczenie: 
*RODO - 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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