
Załącznik 3 A  
do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
DLA PACJENTÓW 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1), zwanego 
dalej "RODO", na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika  
w Koszalinie uprzejmie informuje wszystkich Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika 

 w Koszalinie, zwany dalej Szpitalem, adres. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, tel 94-34-88-
151, e-mail; sekretariat @swk.med.pl. 
 

2. W Szpitalu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować 
pod nr tel. 94-34-88-545. Wnioski i zapytania, w zakresie przysługujących praw 
 z art.13 RODO, w tym przysługującego prawa do dostępu do danych osobowych, może Pani/Pan 
kierować również na adres e-mail; sekretariat @swk.med.pl lub pisemnie do Sekretariatu Dyrektora 
Szpitala. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób tradycyjny i w systemie informatycznym. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku z udzielonymi Pani/Panu 
świadczeniami zdrowotnymi jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust.2 lit. h) RODO. Obowiązek podania 
danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dotyczy w szczególności ustalania 
tożsamości i jednoznacznej identyfikacji Pacjenta, podczas rejestrowania na wizyty, planowania  
i udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzeniu dokumentacji medycznej, księgowej, 
rozpatrywania skarg i wniosków, wystawiania skierowań, zaświadczeń, zwolnień lekarskich. 

 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również: 
 

 art. 6 ust.1 lit a RODO, w zakresie zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia lub dostępie 
do dokumentacji medycznej, dla upoważnionych przez Panią/ Pana osób, w tym jednoznacznej 
identyfikacji wskazanych osób,  

  art.6 ust.1 lit d, art. 9 ust. 2 lit c RODO, w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony Pani/ Pana 
żywotnych interesów, 

 art. 9 ust. 2 lit. f) RODO; w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną 
roszczeń, 

 art. 9 ust. 2 lit. j) RODO w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, 
 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępnione: 
 

 osobom zatrudnionym w Szpitalu i współpracującym ze Szpitalem na podstawie udzielonego 
upoważnienia przez Administratora do działania w jego imieniu i na jego polecenie, w tym: 
pracownikom wykonującym zawód medyczny, pracownikom i wolontariuszom wykonującym 
czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,  

 studentom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego, w zakresie niezbędnym 
do realizacji celów dydaktycznych, 

 podmiotom leczniczym prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, 

 organom publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 podmiotom, z którymi Szpital podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na 
podstawie art.28 RODO, wraz z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji po śmierci 
pacjenta, w tym, w celu: wykonywania świadczeń medycznych, usług transportu sanitarnego, 
serwisowania i utrzymania systemów informatycznych, serwisowania urządzeń medycznych 
rejestrujących dane o stanie zdrowia. W związku z zapewnieniem obsługi technicznej aparatury 
medycznej przez podmioty zewnętrzne Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 
odbiorcom zlokalizowanym, w państwach trzecich, tj. zlokalizowanych poza Europejskim 



Obszarem Gospodarczym, wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych 
 w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 
stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. 

 
4. Okres przechowywania przez Szpital Pani/Pana danych osobowych. 
 
Dane przetwarzane w dokumentacji medycznej Szpital przechowuje przez okres wymagany przepisami 
prawa, w szczególności przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym dokonano ostatniego wpisu, zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na zasadzie wyjątku, w sytuacjach wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 w/w 
ustawy przewidziane są inne terminy przechowywania dokumentacji medycznej.  
 
Dane przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń Szpital przechowuje do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Termin ten może zostać przedłużony, lecz nie 
dłużej jednak niż zezwalają terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych lub gdy przepisy 
odrębne nie stanowią inaczej. 
 
5.  Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługują Pani/ Panu następujące prawa;  

 

 dostępu do treści swoich danych - uzyskania informacji czy Pani/ Pana dane osobowe są 
przetwarzane i w jakim zakresie,   

 sprostowania danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 usunięcia danych, jeśli wystąpią okoliczności wskazujące na: brak podstawy prawnej do 
przetwarzania danych (stosownego przepisu prawa), 

 wycofania zgody, gdy przetwarzanie odbywało się w oparciu o Pani/ Pana zgodę, a nie na 
podstawie przepisu prawa lub, gdy zebrane dane nie są już potrzebne do celów, których zostały 
one zgromadzone, 

 ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach gdy: zgromadzone dane są 
nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one 
poprawione),przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania), 
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale będą Pani/ Panu 
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniesiony został przez Panią/ Pana 
sprzeciw na mocy art. 21ust. 1 RODO, 

 przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, 
na przetwarzanie danych w jednym lub kilku celach, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu. Wykonując 
prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe 
zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe, 

 sprzeciwu, do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
Z prawa tego może Pani/Pan skorzystać, gdy dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej 
przez Panią/Pana zgody lub w sposób zautomatyzowany. Szpital uprzejmie informuje, 
że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  
w oparciu o profilowanie., 

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail; kancelaria @uodo.gov.pl, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

 


