
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  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 (dalej: RODO), informuję,

iż:

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest : ZPiOZ Krzeszowickie Centrum Zdrowia

Mogą się Państwo  kontaktować z Administratorem ( ADO) w następujący sposób:

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice

 e-mailem: d  at@kczkrzeszowice.pl  oraz  telefonicznie :  12 282 04 01

Inspektor ochrony danych - IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, 

mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD)  w następujący sposób:

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice

 e-mailem:dkadziola@kancelariacpp.pl

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

• Dane przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (np. prowadzenia dokumentacji medycznej) , zapewniania opieki 

zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (np. identyfikacji tożsamości przed 

udzieleniem świadczeń zdrowotnych ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 lit h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO 

• Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych i 

wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jego 

zadaniami statutowymi, m.in.: prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, prowadzenie ewidencji i 

archiwizacji dokumentów, udostępniania informacji publicznej, zapewnieniem zabezpieczenia 

społecznego oraz zarządzeniem systemami zabezpieczenia społecznego ( np. wystawianie zaświadczeń 

lekarskich)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

• Dane przetwarzane będą w związku z realizacją praw pacjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9

lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

• Dane przetwarzane będą w związku z kontaktem poprzez wykorzystanie numeru telefonu, adresu email 

( np. w celu potwierdzenia wizyty, odwołania wizyty udzielenia informacji  co stanowi uzasadniony 

interes ADO jakim jest obsługa pacjenta na podstawie art. 6 ust 1 lit f oraz na podstawie zawieranych 

umów – art 6 ust. 1 lit. b RODO.

• Dane przetwarzane będą w związku z udzielaniem świadczeń medycyny pracy na podstawie umowy 

zawartej z pracodawcą pacjenta – na podstawie art. 6 ust 1 lit b i c oraz art. 9 lit h RODO

• Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z 

tytułu prowadzonej działalności co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez 

ADO na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO

• Dane przetwarzane będą w związku prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na 

podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO

• Dane przetwarzane będą w związku zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu 

monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek  w Przychodni ul Legionów Polskich 30 oraz               

ul. Krakowska 8 w Krzeszowicach – na podstawie art. 6 ust 1 lit c ( możliwość wynikająca z przepisu 

prawa) 

• Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, z gdy osoba której dane dotyczą

jest jej stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - RODO

• Dane będą przetwarzane w związku z przesyłaną do ADO korespondencją, która zostanie odnotowana 

w książce korespondencyjnej w celu zapewnienia prawidłowego jej zadekretowania i przekazania do 

właściwych jednostek/ komórek podmiotu oraz realizacji zadań co stanowi uzasadniony interes ADO - 

na podstawie art. 6 ust 1 lit f  

• Mogą również wystąpić przypadki, w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana  w określonym celu i zakresie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – 

RODO.



Odbiorcy danych osobowych

• Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa ( np. NFZ, ZUS, US, Policja, Sądy)

•  Do danych osobowych dostęp posiadają upoważnione przez ADO osoby.

• W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych dane mogą 

być udostępnianie innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, realizacji 

zleconego badania lub usługi   

• Dane mogą zostać ujawnione podmiotom, którym  Administrator Danych powierzył przetwarzanie 

danych w tym dostawcom  usług technicznych i organizacyjnych

• Dane mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym  z  Administratorem w celu realizacji celów

przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów

prawa   

Okres przechowywania danych

• Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okresy,  o  których  mowa  w  art.  29  ustawy  z  dnia

6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta  oraz  w  przepisach  ustaw

szczególnych,

• Dane osobowe związane z przepisami finansowymi będą przetwarzane przez 5 lat liczą od końca

roku w którym wystawiono fakturę

• Dane  osobowe  przetwarzanie  w  systemie  monitoringu  przetwarzane  będą  w  przypadku

monitoringu  ul.  Legionów  Polskich  30,  Krzeszowice  –  3  dni,  w  przypadku  monitoringu

ul. Krakowska 8 – 7 dni

• Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z ustalaniem i dochodzeniem lub obroną przed

roszczeniami  będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa  związanych  z

przedawnieniem roszczeń.

• Dane osobowe związane z przesłaną korespondencją przetwarzane będą przez okres niezbędny do

udzielenia  odpowiedzi  na  korespondencję  oraz  przez  okres  przewidziany  w  przepisach  prawa

dotyczących okresów przechowywania określonych dokumentów

Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

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

 b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) żądania usunięcia danych osobowych

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody     

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

Obowiązek podania danych

• W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, 

•  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 

konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich 

zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy

Informacje o przekazywaniu danych 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz

profilowaniu. 


