
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy że: 
 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach  z siedzibą w Szamotułach (64 – 500)  

ul. Sukiennicza 13 

adres korespondencyjny: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 
ul. Sukiennicza 13 
64 – 500 Szamotuły 
tel.:  61 292 71 00; fax: 61 292 71 02 
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl 
 

b) podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając list na adres 
szpitala z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: iod@szamotuly.med.pl, 
 

a) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 
 realizacji usług medycznych 
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (wynikającego z przepisów 

prawa dotyczących świadczenia usług medycznych), 
 

b) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są: 
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przywołany przepis pozwala administratorowi danych na przetwarzanie 

danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z 
przepisów prawa 

 art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przywołany przepis pozwala administratorowi danych na przetwarzanie 
danych gdy jest ono niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia 
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami 
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.06.2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz 
ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 
1318), 
 

c) Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe sprzętu medycznego i 
 informatycznego użytkowanego przez administratora danych, 
 

d) okres przechowywania danych jest zgodny z zapisami ustaw i rozporządzeń dotyczących prowadzenia 
dokumentacji medycznej oraz świadczenia usług medycznych, 

 
e) na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:  

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii 
 sprostowania danych jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe 
 przeniesienia  danych 
 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

 
f) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, 
 



g) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie przepisów 
o świadczeniu usług medycznych, 
 


