
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca zbierania danych osobowych 

 

 

 

 

SZANOWNY PACJENCIE  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia  

27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawą o działalności leczniczej i ustawą o prawach pacjenta                            

i Rzeczniku Praw Pacjenta informuję, że:  
 
 
 
 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA 

Z  KANTALICJO    z   siedzibą  przy  ulicy  Smoleńsk 6,     31 - 107   Kraków,   zwane   dalej  

Administratorem,  który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. 

2) Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy 

korespondencyjnie pod adresem: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład 

Opiekuńczo - Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, ul. Kołłątaja 7, 

31-502 Kraków, telefonicznie pod numerem: 124213902, pocztą elektroniczną na adres: 

zol@pro.onet.pl. 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej tj. diagnozy 

medycznej, leczenia oraz  świadczenia długoterminowej opieki medycznej w Zakładzie 

Opiekuńczo - Leczniczym. Dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie                      

w celu realizacji tych samych celów, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

4) Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia 

(RODO) w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy                      

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane dobrowolnie i bezpośrednio przez 

Ciebie lub osoby przez Ciebie upoważnione, jednakże podanie tych danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie niemożność podjęcia procesu 

leczenia i świadczenia opieki medycznej. Na mocy art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia (RODO) 

Administrator jest upoważniony do przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczących 

zdrowia i w tych  przypadkach  nie  musi uzyskać Twojej osobnej zgody na ich przetwarzanie. 

6) Dokumentację medyczną zawierającą Twoje dane osobowe udostępniamy bezpośrednio Tobie 

lub Twojemu przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie przez Ciebie upoważnionej a także 

organom i instytucjom upoważnionym na podstawie art. 25 ustawy o prawach pacjenta                       

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

7) Posiadasz prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9) Twoje dane osobowe znajdujące się w dokumentacji medycznej są co do zasady 

przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

sporządzono ostatni wpis w tej dokumentacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych                      

(z uwzględnieniem istniejących od tej zasady wyjątków ). 
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