INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy
poinformowaæ, ¿e :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Œródmieœcie
z siedzib¹: w Warszawie (01-445), ul. Cio³ka 11, email: sekretariat@zozwola.pl
2) W sprawach zwi¹zanych z Pani/a danymi proszê kontaktowaæ siê z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zozwola.pl
3) Dane bêd¹ przetwarzane w celu ochrony zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych, leczenia przez osoby trudni¹ce siê zawodowo leczeniem lub
œwiadczeniem innych us³ug medycznych, zarz¹dzanie udzielaniem œwiadczeñ medycznych, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, wykonywanie badañ
diagnostycznych i laboratoryjnych
Zgodnie z :
a.
Ustaw¹ z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
b.
Ustaw¹ z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia³alnoœci leczniczej
c.
Ustaw¹ z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia
d.
Ustawa z dnia 27 sierpnia o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
4) Pragniemy równie¿ poinformowaæ, ¿e Pañstwa dane mog¹ byæ udostêpnione:
a. podmiotom udzielaj¹cym œwiadczeñ zdrowotnych, jeli dokumentacja ta jest niezbêna do zapewnienia ci¹g³oœci œwiadczeñ zdrowotnych
b. organom w³adzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorz¹du zawodów medycznych oraz
konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbêdnym do wykonywania przez te podmioty ich zadañ w szczególnoœci nadzoru i kontroli;
c. podmiotom, o których mowa w art. 19 zlecenie przeprowadzenia kontroli ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej, w zakresie
niezbêdnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra w³aœciwego do spraw zdrowia
d. upowa¿nionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 nadzór nad podmiotem leczniczym nie bêd¹cym przedsiêbiorc¹ stawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o dzia³noœci leczniczej, osobom wykonuj¹cym zawód medyczny, w zakresie niezbêdnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebêd¹cym
przedsiêbiorc¹;
e. ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia, s¹dom, w tym s¹dom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom s¹dowym i rzecznikom odpowiedzialnoœci
zawodowej, w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem;
f. uprawnionym na mocy odrêbnych ustaw organom i instytucjom, je¿eli badanie zosta³o przeprowadzone na ich wniosek;
g. organom rentowym oraz zespo³om do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, w zwi¹zku z prowadzonym przez nie postêpowaniem;
h. podmiotom prowadz¹cym rejestry us³ug medycznych, w zakresie niezbêdnym do prowadzenia rejestrów;
i. zak³adom ubezpieczeñ , za zgod¹ pacjenta;
j. komisjom lekarskim podleg³ym ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji
Bezpieczeñtwa Wewnêtrznego lub Agencji Wywiadu, podleg³ym Szefom w³aœciwych Agencji;
k. osobom wykonuj¹cym zawód medyczny, w zwi¹zku z prowadzeniem procedury oceniaj¹cej podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych na podstawie
przepis o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakoœci, w zakresie niezbêdnym do ich przeprowadzenia
l. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych ust. 1, w zakresie prowadzonego postêpowania;
³. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹ do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art.. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1;
m. osobom wykonuj¹cym czynnoœci kontrolne na podstawie art. 39 zasady prowadzenia kontroli ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbêdnym do ich przeprowadzenia
n. cz³onkom zespo³ów kontroli zaka¿eñ szpitalnych, o których mowa w art. 14 system zapobiegania i zwalczania zaka¿eñ szpitalnych ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ chorób zakaŸnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbêdnym
do wykonywania ich zadañ
5) Dane nie bêd¹ przekazywane po za granice Polski.
6) Dane bêd¹ przechowywane przez okres:
a. dokumentacja medyczna przez okres 20 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyj¹tkiem:
b. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia³a lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licz¹c od
koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³ zgon;
c. dokumentacji rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj¹ medyczn¹ pacjenta, które s¹ przechowywane przez okres 10 lat, licz¹c od koñca
roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjêcie
d. skierowañ na badania lub zleceñ lekarza, które s¹ przechowywane przez okres 5 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym udzielono
œwiadczenia bêd¹cego przedmiotem skierowania lub zlecenia
e. dokumentacji medycznej dotycz¹cej dzieci do ukoñczenia 2. roku ¿ycia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
7) Jednoczeœnie informujemy, ¿e posiada Pani/Pan prawo do ¿¹dania od administratora dostêpu do danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa sprzeciwu nie ma wp³ywu na przetwarzanie, które
mia³o miejsce do momentu jego wyniesienia.
9) W razie nieprawid³owoœci ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) Informujemy, podanie danych osobowych jest ca³kowicie dobrowolne, jednak¿e odmowa podania danych mo¿e skutkowaæ odmow¹ udzielenia
œwiadczenia.
11) Informujemy, zbierane dane nie s¹ profilowane.
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