
INFORMACJA  ADMINISTRATORA 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako  „RODO”  
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  w ramach 
prowadzonej rekrutacji jest  Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: 
sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl  

2. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, 
numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: 
iod@zdrowie.walbrzych.pl , numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres 
Administratora.  

3. Jako podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarzamy Pani/Pana dane 
osobowe pacjenta w celach: udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania 
rozliczeń z tego tytułu, zbierania, przechowywania, udostępniania dokumentacji 
medycznej. 

4. Podstawami  prawnymi, które uprawniają nas do ich  przetwarzania są: 
a) art. 3 i 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 
b) art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta; 
c) art. 19a i 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 
d) art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej; 
e) art. 21c, 21d, 21e i 21 f ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z prowadzonym punktem 
szczepień przeciwko COVID-19; 

f) przesłanką legalizującą ich przetwarzanie na podstawie „RODO” jest art. 6 ust. 1 
lit. c - czyli wywiązywanie się z określonych obowiązków prawnych, wykonywania 
szczególnych uprawnień,  jak i art. 9 ust. 2 lit.  h, i  - czyli w związku z realizacją 
zadań profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy 
medycznej, w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia przed  
zagrożeniami zdrowotnymi (chorobami zakaźnymi); 

5. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym 
kategoriom odbiorców:  organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione 
podmioty i osoby, w zakresie i celach, gdy występują  z żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną, dodatkowo mogą być przekazywane Rzecznikowi Praw Pacjenta, 
NFZ, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą, osobom upoważnionym 
przez „Pacjenta”, podmiotom świadczącym usługi, z którymi administrator zawarł 
umowę przetwarzania danych w imieniu administratora (np. obsługi, konserwacji 
urządzeń, usług IT), Poczcie Polskiej. 

6. Administrator  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.  
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7. Dane osobowe gromadzone w dokumentacji medycznej w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych będą przechowywane   przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu , z wyjątkiem: 

a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania 
losów krwi i jej składników, która jest przechowywania przez okres 30 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
b)  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono 
świadczenia zdrowotnego lub przez okres 2 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego , w którym wystawiono skierowanie a świadczenie zdrowotne 
nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta; 
Po upływie okresów wskazanych powyżej dokumentacja medyczna będzie 
protokolarnie niszczona, może być również przed jej zniszczeniem wydana 
pacjentowi lub innym uprawnionym osobom. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich 
kopii, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze 
stanem rzeczywistym, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  

9. Jeżeli  Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy „RODO”  przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych 
Osobowych ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa ). 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym ze wskazanych powyżej 
przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i koniecznym do prawidłowego 
wykonania świadczeń zdrowotnych. Niepodanie tych danych może być podstawą do 
ograniczenia udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych 
przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie 
profilowania. 
  


