
 
 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny 

Nr 1 w Bytomiu w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 

wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

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 w celu obsługi, organizacji  

i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem  

SARS-CoV-2 (COVID-19). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

w ww. celu, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do 

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Dane osobowe zostaną przekazane do Centrum e-Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko 

chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. 

5. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, 

nazwy i adresu miejsca zatrudnienia, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej 

bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, w którym Państwo świadczą pracę/ realizują zadania 

w związku z udzieloną przez państwa zgodą, o której mowa w pkt. 3. 

6. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia 

danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), usunięcia oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 



 
 

 

 

zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone w związku  

z obowiązkami administratora wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które regulują zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO* 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania 

uniemożliwi Szpitalowi wykonanie obowiązku udostępnienia danych i tym samym realizacji 

szczepienia. 

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

* RODO - Rozporządzeniem 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) 


