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Załącznik nr 3  do Zarządzenia Nr 245 Dyrektora  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie z dnia 2 grudnia 2019 r.                                                                                                    
 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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), zwanym dalej 

RODO, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie  przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej, która 

jest dostępna na terenie budynku głównego WSZ Koninie oraz lokalizacji budynku przy ul. 

Wyszyńskiego, oraz na stronie internetowej http://szpital-konin.pl 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. 

Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 , 62-504 Konin, adres e-mail: szpital@szpital-

konin.pl, numer telefonu:(+48) 63 240 40 00, REGON: 000311591, NIP: 665-104-26-75 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie jest p. Karol Michałkiewicz. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony 

Danych w WSZ KONIN służy następujący adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl numer telefonu: 

572-327-126 lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Wojewódzki Szpital 

Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 

pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia 

opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i 

usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust 1 

lit c), art. 9 ust 2 lit h) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta. 

b) gdy cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, polegających na 

dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający czasowi 
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przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417) tj. 

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

wpisu, z wyjątkami wskazanymi w ww. ustawie. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe 

dla Administratora w związku z zawartymi umowami, podmioty uprawnione przepisami 

prawa, podmioty upoważnione przez Panią/ Pana. 

6) Każda osoba, której dane dotyczą, ma: 

a) Prawo dostępu - każda osoba może żądać od administratora informacji  

o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane 

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji:  

o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie 

przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie 

prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości 

wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie 

zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu  

i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO). Prawo dostępu do danych,  

o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do 

informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej,  

o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta; 

b) Prawo do sprostowania - podmiot danych może żądać sprostowania danych osobowych 

go dotyczących. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe 

przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, 

ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO). 

Zadośćuczynienie temu prawu będzie możliwe jedynie w zakresie w jakim sprostowanie 

lub uzupełnienie nie narusza autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny 

oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej; 

c)     Prawo do zapomnienia - podmiot danych może żądać usunięcia jego danych 

osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art.17 RODO). Prawo do 
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bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne 

z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 

9 ust. 2 lit. h), w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach 

dokumentacji medycznej; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania - podmiot danych może żądać ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich 

przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: 

e)    Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych Osobowych -  na okres, 

w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość; 

f)    Osoba, której dane dotyczą,kwestionujezgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora; 

g) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; 

h) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu podjęcia 

decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu, 

i) Podmiot danych może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych 

przetwarzanych w prawnie uzasadnionych celach administratora lub gdy jest to 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

j) Prawo do przenoszenia - podmiot danych może przenieść swoje dane osobowe, tj. 

otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jeżeli ich 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, lub zażądać 

przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą 

administratorowi (art. 20 RODO). 

7) Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek - na adres 

korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo do Inspektora Ochrony Danych na adres: 

iodo@szpital-konin.pl lub osobiście w siedzibie WSZ KONIN wskazanej w pkt 1). 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9) W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje 

Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale 

mailto:iodo@szpital-konin.pl


 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 

NIP 6651042675 

KRS 0000030801  

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam 

sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego 

oświadczenia na adres korespondencyjny podany w pkt 1) lub mailowo do Inspektora 

Ochrony Danych na adres: iodo@szpital-konin.pl lub  osobiście w siedzibie wskazanej w pkt 

1). 

10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o 

działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania 

danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń. 

11) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych                                                                                                            Administrator Danych osobowych 
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