
 
INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 
NAWIĄZUJĄCYCH POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 

 
Szanowni Państwo, 

 
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych, w procesie leczenia i diagnostyki 
przedstawiamy następującą informację, dotyczącą nagrywania rozmów 
telefonicznych 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 osobowe są zbierane w celu rejestrowania rozmów telefonicznych 
prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 
rejestracji zgłoszeń i połączeń telefonicznych w ramach kontaktu telefonicznego dla 
osób objętych opieką medyczną i kontaktujących się ze Szpitalem Powiatowym  
w Rykach sp. z o.o. Celem jest również umożliwienie jednoznacznego ocenienia 
rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych, w celu podniesienia 
standardów obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę 
telefoniczną.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6, ust. 1 lit. f 
RODO).  

 

ODBIORCACY DANYCH OSOBOWYCH 



Szpital 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 
systemu teleinformatycznego na podstawie upoważnienia nadanego przez 
Szpital, 

c) innym podmiotomuprawnionym na podstawie przepisów prawa,  
w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

                       
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 
Okres przechowywania nagrań ograniczony jest pojemnością rejestratora dźwięku, 
jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, po tym terminie dane  
są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu  
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one 
stanowićdowód w takim postępowaniu. 
 

PODANIE DANYCH 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. 
Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu oznacza 
wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania 
danych, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych oraz usunięcia danych.  

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 

Dane udostępnione przez Panią/Pana niebędą przetwarzane 
w sposóbzautomatyzowany,w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 


