Szanowna Pani/Panie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”) informujemy:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Szpital Wojewódzki w Sieradzu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii
Krajowej 7,kod pocztowy 98-200 Sieradz.
Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na
wskazany powyżej adres;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Jacek Kozłowski.
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności w zakresie
wykonywania przez Ciebie przyznanych Ci na mocy RODO uprawnień.
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres:
iod@szpitalsieradz.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 9 ust. 1 lit. h RODO w celu udzielania Ci świadczeń zdrowotnych;
b) art. 6 ust.1 lit. C RODO w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim
obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosujemy monitoring wizyjny w naszej placówce.
5. Odbiorcami Twoich danych będą:
a) inne podmioty lecznicze, współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia
Ci ciągłości leczenia oraz zapewnienia Ci dostępu do świadczeń zdrowotnych (np.
laboratoria analityczne);
b) dostawcy usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających
udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie oraz zarządzanie
naszym Szpitalem, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi
prawne oraz doradcze;
c) osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw wynikających z
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
d) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania
Twoich danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których
zostały pierwotnie zebrane.
8. Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta będą przechowywane:
a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
b) w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres
30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
c) w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do
monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
d) w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Twoją dokumentacją
medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wykonano zdjęcie;
e) w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres:
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Ci
świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
lekarza, lub
• 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono
skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone
z powodu niezgłoszenia się przez Ciebie w ustalonym terminie, chyba że
odebrałeś skierowanie;
f) w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku
życia, przez okres 22 lat.
9. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do sprostowania
danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wskazane żądania mogą
być wnoszone pisemnie na adres: Szpital Wojewódzki w Sieradzu im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7, kod pocztowy 98-200 Sieradz lub na adres email iod@szpitalsieradz.pl.
10. W przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie przez Administratora Twoich danych
osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
skorzystania przez Ciebie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych Ci przez
Administratora. Wymóg ten wynika w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej. W przypadku niepodania przez Ciebie wymaganych danych
osobowych może nie być możliwe udzielenie Ci świadczeń zdrowotnych.
12. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
opierające się na profilowaniu.

