
 

 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. 
Zamkowa 4, 41-803 Zabrze. 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

-listownie na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

-przez e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl 

-telefonicznie: 32 277 61 00 

Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w 
następujący sposób: 

-listownie na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

-przez e-mail: iod@szpitalzabrze.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług zdrowotnych, 
profilaktyki zdrowotnej, archiwizacji dokumentacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia (prowadzony monitoring wizyjny Szpitala) oraz statutowej działalności Szpitala w 
granicach przewidzianych przez przepisy prawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, w tym do dochodzenia roszczeń. 
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Informacje dotyczące profilowania 

Informujemy, że nie dokonujemy profilowania Pani/ Pana danych osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych 

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym przepisami 
prawa, podmiotom upoważnionym przez pacjenta. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
ze względu na szczególną sytuację– w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; prawo dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych; prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania 
usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani 
przepisami prawa do ich przetwarzania; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby 
skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 
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