K 1 Klauzula informacyjna dla pacjenta
Szanowny Pacjencie,
zgodnie z wymaganiami art.13 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, informujemy że:
Administrator danych osobowych
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii dalej zwane DCOPiH, informuje, że
przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym 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
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane przez DCOPiH w celach:
1) zdrowotnych 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, w szczególności:
a) ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili
zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji
telefonicznej, e-rejestracji w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale
szpitalnym),
b) diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
c) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
d) poprawnej identyfikacji przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na aparatach
terapeutycznych. Dane przetwarzane będą w postaci elektronicznej, w systemach
obsługujących te aparaty.
e) podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o
możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
f) zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i
zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
2) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
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3)
4)

5)
6)

7)

w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust.
2 lit. f) RODO;
w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości;
na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO,
w celu zapewnienia obserwacji pacjenta podczas realizacji świadczeń zdrowotnych, na podstawie
obowiązku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
z uwagi na działania prewencyjne w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusów, w
tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) oraz art. 6
ust. 1 lit e), które przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz zgodnie z motywem 46 RODO, tj. gdy jest to
niezbędne do ochrony życia osoby której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jest potrzebne do
celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Rodzaj przetwarzanych danych
Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w zakresie takich danych jak: nazwisko i
imię (imiona), numer PESEL, oznaczenie płci, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania,
pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane z dokumentu
potwierdzającego tożsamość obejmujące jego nazwę i nazwę kraju, w który został wystawiony, w
przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do
świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego
miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, identyfikatory i uprawnienia w systemach
informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki), adresy IP (w przypadku elektronicznej rejestracji na
świadczenia zdrowotne oraz wyrażenia zgody na przesyłanie danych dotyczących udzielonych
pacjentowi świadczeń), dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu), które pacjent
upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz
wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w
szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, czy preferencjach
seksualnych, czy dane genetyczne.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w celach zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie
danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia
zdrowotnego.
Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może
skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
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Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze 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,
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.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres
przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany
przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administartora:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a w szczególności prawo do
bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c) prawo do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej (prawo to podlega jednak ograniczeniu w przypadku danych medycznych
przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej);
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do 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@puodo.gov.pl.
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W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – ma Pani/Pan 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.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana 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.

