INFORMACJA O ZASADACH
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY z Art 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej również „RODO”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MIESZKO” Sp. z o.o. w Świdnicy (58-100 Świdnica, ul. Mieszka I 10, REGON: 891058877, NIP:
8842293231, wpisany do rejestru KRS: 0000177442), zwanym dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a) za pośrednictwem poczty email: iod@nzozmieszko.pl; b) listownie – na adres
Administratora z pkt. 1; c) telefonicznie: 74 856 94 47.

CEL GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania i dokumentowania usług
medycznych oraz weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzanie przez Administratora jest
niezbędne i obowiązkowe dla świadczenia usług medycznych.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h)
RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej.
6. Zakres przetwarzanych danych w zakresie opieki zdrowotnej wynika z powyższych ustaw.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane ponadto będą na podstawie umów zawartych z
zewnętrznymi podmiotami, z którymi zawarli Państwo odrębne umowy – w tym z
ubezpieczalniami komercyjnymi, innymi podmiotami leczniczymi lub pracowniami
diagnostycznymi. Zakres przetwarzanych danych, wykraczający poza powyżej wymienione
akty prawne, ustalony jest wówczas na podstawie umowy zawartej przez Państwa z
zewnętrznym podmiotem.
8. Państwa dane osobowe – w postaci dokumentacji medycznej - będą przechowywane przez
okresy wynikające z podanych powyżej aktów prawnych.
9. W celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług, mogą być również rejestrowane
rozmowy telefoniczne z Przychodnią, okres przechowywania danych ustalono na 2 miesiące.
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ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
10. Realizując powyższe obowiązki odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i
podmioty - w szczególności: a) Narodowy Fundusz Zdrowia; b) ubezpieczalnie komercyjne, z
którymi zawarli Państwo umowy; c) osoby indywidualnie upoważnione przez Państwa; d)
podwykonawcy medyczni Administratora – w tym lekarze i pracownie diagnostyczne,
realizujące Państwa usługi medyczne; e) podwykonawcy administracyjni Administratora – w
obowiązkowych celach rozliczeniowych, statystycznych i księgowych oraz w celu zachowania
bezpieczeństwa i spójności danych gromadzonych w formie papierowej i w systemach
informatycznych.

INNE KLAUZULE
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych. Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą
informacją.
12. Państwa dane nie podlegają profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

PRAWO DO DANYCH OSOBOWYCH
13. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z
zastrzeżeniem zasad gromadzenia i przetwarzania danych, o których mowa w podanych
powyżej aktach prawnych oraz umowach z zewnętrznymi podmiotami.

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
14. W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000 czynna w dni
robocze 1000 - 1300, www.uodo.gov.pl.

MONITORING WIZYJNY
15. W NZOZ MIESZKO stosowany jest monitoring wizyjny.
Miejsca stosowania – przestrzeń ogólnodostępna (poczekalnie, korytarze, klatki schodowe,
teren na zewnątrz budynku).
Cel – zwiększenie bezpieczeństwa mienia i przechowywanych danych.
Okres przechowywania nagrań – do 1 miesiąca; w przypadku konieczności zabezpieczenia
nagrania na okres postępowania wyjaśniającego.
Dostęp – tylko w uzasadnionym przypadku naruszenia bezpieczeństwa - kierownictwo i
uprawnione służby państwowe.
Zautomatyzowane przetwarzanie – dane są wyłącznie archiwizowane, nie podlegają
zautomatyzowanej analizie lub innemu przetwarzaniu biometrycznemu, nie podlegają
profilowaniu.
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