
  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW   

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU – ZDROJU  
  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalej RODO, informuję 
Panią/Pana, że:  
  

1. Administratorem danych jest:  

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ul. 
Sądowa 9, 28 – 100 Busko – Zdrój  

Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie 
zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony, jest:   Inspektor Ochrony 
Danych Zbigniew Kolus, tel.: 663 189 833,  e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com  

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu identyfikacji Pacjenta, weryfikacji posiadanego przez 
Pacjenta ubezpieczenia, weryfikacji wyrażenia zgody na leczenie, wykonania świadczeń zdrowotnych wobec 
Pacjenta, w tym diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia Pacjenta, wydawania zaświadczeń 
i zwolnień lekarskich, jak również celem prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta i jej przechowywania 
przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

3. Dane Pacjenta mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pacjenta lub od osoby działającej w jego imieniu, która 
jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym Pacjenta. Administrator 
może pozyskiwać dane osobowe Pacjenta również od innych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, 
a to w związku z prawem do udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
ciągłości świadczeń zdrowotnych. Dane Pacjenta oraz osoby działającej w jego imieniu mogą być pozyskane przez 
Administratora również z oficjalnych, publicznie dostępnych źródeł, prowadzonych przez organy publiczne, w tym 
również bezpośrednio od podmiotów trzecich np. Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Ministerstwa Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konsultantów Krajowych, Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Sądów, Policji, Prokuratury, w ramach 
postępowań prowadzonych przez te podmioty.  

4. Pozyskane dane osobowe mogą być weryfikowane przez Administratora w systemie eWUŚ (Elektroniczna 
Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) oraz innych oficjalnych rejestrach i ewidencjach prowadzonych 
przez organy publiczne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia. 6. Administrator, w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności, przetwarza dane:  
− Pacjenta – w postaci imion, nazwiska Pacjenta, imion i nazwisk rodziców Pacjenta, oznaczenie płci Pacjenta, 
numeru PESEL (jeżeli posiada), adresu zamieszkania Pacjenta, daty i miejsca urodzenia Pacjenta, numeru telefonu 
Pacjenta (jeżeli posiada), adresu e-mail Pacjenta (jeżeli posiada), danych dotyczących zdrowia Pacjenta, numeru 
paszportu lub innego dokumentu tożsamości, obywatelstwa Pacjenta – tylko jeżeli Pacjent nie posiada 
obywatelstwa polskiego,  
− przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego Pacjenta – w postaci imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu (jeżeli posiada), adresu e-mail (jeżeli posiada), w przypadku 
Pacjentów – dzieci nowonarodzonych, również numer PESEL matki noworodka, w przypadku konieczności 
wystawienia zaświadczenia lub zwolnienia lekarskiego – również PESEL, dane o zatrudnieniu wnioskującego 
przedstawiciela ustawowego i opiekuna prawnego,  
− osoby upoważnionej do działania w imieniu wyżej wskazanych osób – w postaci imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru telefonu (jeżeli posiada).  

7. W ramach prowadzonej działalności, dane Pacjentów, przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych, 
opiekunów faktycznych Pacjentów oraz innych osób upoważnionych, Administrator udostępnia:  
− zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę personelowi medycznemu (osobom wykonującym zawód 
medyczny) oraz innemu personelowi wspomagającemu, wykonującemu czynności pomocnicze przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym 
przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie 
upoważnienia Administratora, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług związanych z pobytem Pacjenta i 
jego leczeniem – przy czym wyżej wskazane osoby obowiązane są na mocy ustawy i umowy do zachowania w 
tajemnicy informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem usług medycznych, − 
innemu personelowi w tym personelowi medycznemu, zatrudnionemu przez Administratora na podstawie umów 
cywilnoprawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług związanych z pobytem Pacjenta i jego 
leczeniem, przy czym wyżej wskazane osoby obowiązane są na mocy ustawy lub umowy do zachowania w 
tajemnicy informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem usług medycznych,  
− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, tj. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  



− innym podmiotom, z którymi Administrator posiada zawarte umowy na wykonywanie usług związanych z 
leczeniem Pacjenta, w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu świadczeń 
zdrowotnych, diagnostyki, transportu, konsultacji, obsługi i serwisu sprzętu i aparatury medycznej.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą 
systemów i programów komputerowych.  
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9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne,  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku gdy:  

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

− osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:  

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,  

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,  

g. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO,  

h. wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej jednak 
brak ich udostępnienia oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi udzielenie Pani/Panu przez 
Administratora świadczeń zdrowotnych.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

  

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:  

− zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna 
faktycznego – art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO,  
− niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit d RODO oraz art. 9 ust. 
2 lit c RODO,  
− przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit 
c RODO w związku z art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy z dnia 6 
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania,  
− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora 
lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – art. 9 ust. 
2 lit b RODO w związku z art. 32 i 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
art. 54 – 55a i 60a ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa oraz art. 6, 11 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy,  
− przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika 
do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia zabezpieczenia społecznego, 
zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ustawy z dnia 15 



kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 32 i 3 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz art. 54 – 55a i 60a ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz art. 6, 11 i 12 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.  
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