Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla pacjentów
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z siedzibą przy
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, e-mail: info@szpital1.bytom.pl
2. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
listownie na adres siedziby administratora: 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7 oraz za pomocą poczty elektronicznej na
adres n.legutko@szpital1.bytom.pl
3. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą m. in. do celów zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy
medycznej, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
w tym celów związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej, statystycznych,
sprawozdawczo-rozliczeniowych z NFZ, MZ, KRN, GUS i innymi jednostkami uprawnionymi do otrzymania
przedmiotowych danych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie: ustawa z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
art. 9 ust. 2 lit. h RODO*
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń
podatkowych i generowania faktur za wykonane usługi medyczne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz w celu obrony praw
i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością
(art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
4. Państwa dane nie zostaną udostępnione odbiorcom innym niż podmioty upoważnione na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych
5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat z wyjątkami określonymi w art. 29 ust.
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Powyższe prawa mogą zostać
ograniczone w związku z obowiązkami administratora wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
które regulują zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO*
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dot. każdego Pacjenta, wobec którego Szpital
Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu realizuje cele określone w punkcie 3
9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a 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)

