INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 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) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, tel. 12 254 78 11; e-mail: uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl NIP: 675000-06-39 REGON: 000289414 KRS: 0000283693.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez: e-mail iod@uzdrowisko.krakow.pl lub
pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane od pacjenta lub jego opiekunów prawnych, w celu określenia
osób, które są upoważnione do uzyskania informacji o pacjencie (jego stanie zdrowia i udzielonych mu
świadczeniach zdrowotnych) oraz dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, w związku z realizacją
obowiązku wynikającego z przepisów prawa udostępniania informacji wyłącznie osobom upoważnionym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń
zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U.2015.2069 z późn. zm.), oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.
4. Kategorie danych osobowych jakie posiadamy to: imię i nazwisko oraz dane umożliwiające z Panią/Panem
kontakt.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych:
• Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń, organy władzy publicznej - Narodowy
Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, samorządy zawodów medycznych, konsultanci krajowi
i wojewódzcy, jednostki kontrolujące – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich
zadań;
• Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. dostawcy usług teleinformatycznych,
firmy kurierskie i pocztowe oraz kancelaria radców prawnych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U.2019.1127 z późn. zm.).
7. Ma Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.

