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INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA 

 

Szanowni Pacjenci, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych, w procesie leczenia i diagnostyki 

przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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) informuję, że: 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki 

tel. 533327028, e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl 

 

 

KONTAKT W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora 
działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora 
usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji 
medycznej. 

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art.  

9 ust. 2 lit. c i h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym: 
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a) ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych 

(w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty 

za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinetach 

lekarskich, poradniach, pracowniach  lub na oddziale szpitalnym), 

b) diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, 

c) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, 

d) rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, 

e) podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym 

informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń 

zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania, 

f) zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń 

lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit 

h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia  

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi 

właściwymi przepisami prawa krajowego; 

g) w celach archiwalnych i statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  

j) RODO; 

h) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO; 

i) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust.  

2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości, 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Szpital realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie 

działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom 

leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także  

na podstawie umów powierzenia, w szczególności: 

 

a) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym  

ze Szpitalem, 

b) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem 
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systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja 

medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie 

upoważnienia nadanego przez Szpital, 

c) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia 

ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, 

d) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które 

umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom 

i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej), 

e) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego  

i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, 

f) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, 

g) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury 

medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie 

danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod 

warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub  

z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

a) pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami 

prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami 

prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

b) w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach 

związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 

określony w przepisach prawa, 

c) w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 

prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane 
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osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 

 

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń 

zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych,  

w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożnością wykonania usługi medycznej. 

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOWI PRAWA 

Mają Państwo prawo do: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,  

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, 

którego dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

f) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


