Klauzula informacyjna RODO dla pacjenta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicyjna
Św. Franciszka Ksawerego z siedzibą w Przywidzu przy ulicy Cisowej 4/1, 83 - 047
Przywidz, NIP 604 016 23 38.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail pukaczewski@hotmail.com lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez
Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez
Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa
dokumentacji medycznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia
działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
są przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).
Przepisy te wyczerpują przesłanki przetwarzania danych opisane w art. 6 ust. 1 lit.
c i lit. d RODO oraz w art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora związane umową powierzenia danych
osobowych w ramach realizacji świadczeń.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji
celów przetwarzania tj. 20 lat na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U. 2020 poz. 666).
7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
8. Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Skorzystanie z usług administratora jest dobrowolne ale wiąże się z obowiązkiem
podania danych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi
medycznej.
11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

