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Szanowni Państwo, 

zgodnie z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, dalej zwanego RODO. 

Administrator danych osobowych 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, dalej zwane DCOPiH, informuje, że przetwarza 

dane osobowe, zgodnie z informacjami podanymi poniżej i jest ich Administratorem.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) osobiście w siedzibie Administratora,  

2) drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 

12, 53-413 Wrocław, 

3) poprzez e-mail: iod@dcopih.pl 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym założenie 

konta w serwisie e-Portal Pacjenta, rezerwacji terminu wizyty i odpowiedzi na skierowane przez Państwa 

zapytanie oraz uzyskania świadczenia medycznego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda udzielona podczas 

rejestracji w serwisie e-Portal Pacjenta.  

Ponadto Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO, w związku 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Udostępnione dane osobowe w serwisie E-Portal Pacjenta będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z 

wyłączeniem obszarów objętych prawnym wymogiem w zakresie sporządzania, zabezpieczania i archiwizacji 

dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz ochrony interesu osoby, której dane 

dotyczą. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne w celu realizacji świadczonych usług. 

 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z DCOPiH,  

2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 

czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest 

dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia 

nadanego przez DCOPiH,  
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3) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz 

dostępności świadczeń zdrowotnych, 

4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie świadczeń 

zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi 

technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej), 

5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom 

wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, 

6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

 

Dla danych medycznych nie stosuje się prawa do zapomnienia. W przypadku danych medycznych prawo do 

usunięcia danych (prawo do zapomnienia) nie dotyczy danych medycznych, a sposób przetwarzania i okres 

przechowywania wskazany jest w odrębnych przepisach prawa. 

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych 

zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO. 

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez DCOPiH mają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia przetwarzania, a także sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania i żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie następuje konieczność 

dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. 

 

DCOPiH informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza  

teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu 

diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o 

stosowną umowę pomiędzy DCOPiH a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych 

przyjęte przez Komisję Europejską. 

 

 


