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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy im. Św. Józefa, 63-300 Pleszew ul. Edmunda Bojanowskiego 1.
2) Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. Św.
Józefa w Pleszewie jest s. Agnieszka Rosadzińska, z którą można się kontaktować
listownie pod adresem Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
bądź na adres e-mail: iodo@zpo-pleszew.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych, zapewnienia opieki zdrowotnej. Podstawą prawną
przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym
w celu wskazanym w pkt. 3 oraz podmiotom serwisującym systemy
informatyczne, adekwatnie do wymogów stosowanej w ZPO Polityki Ochrony
Danych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia,
rozliczenia świadczenia zdrowotnego oraz archiwizowania zgodnie z art. 29 ust. 1
Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm).
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz
warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3. Niepodanie danych będzie
skutkowało niemożnością wykonania usług medycznych.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

