Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4
Zasady przetwarzania danych osobowych
osób korzystających ze szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem
sars-cov-2 (covid-19)
Szpital wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel.
kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są:
1) w celu realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d) oraz art. 9 pkt. 2 lit. i) RODO;
2) w celu realizacji celów zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO;
3) w innych niż zdrowotne celach, wskazanych w RODO, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1
lit. c) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie
danych może należeć wystawianie niektórych zaświadczeń, dochodzenie roszczeń lub obrona przed
roszczeniami, usługi parkingowe, itp.;
4) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta;
5) w sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo
przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe,
zawarte m.in. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi; ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, itp.
3. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa,
podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom
państwowym. np. Sądom, Prokuraturze, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministrowi Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia.
4. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie
i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie
systemami informatycznymi; ochronę osób i mienia.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów. Dane osobowe Pacjentów
przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów Szpital niszczy dokumentację
medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna
przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie
upoważnionej przez Pacjenta. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania poszczególnych
dokumentów Pacjent może uzyskać dzwoniąc do Archiwum Zakładowego pod nr tel. 91 8806510, lub
kontaktując się na adres e-mail: archiwum@zoz-zdroje.pl
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia w granicach określonych w przepisach
prawa oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy prawa;
2) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących mi na mocy
* RODO - art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Rozporządzenia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: iod@zoz-zdroje.pl; tel.
kontaktowy: 91 8806305.
8. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w SPSZOZ „Zdroje”, w tym realizacji
praw na mocy art. 15-21 RODO oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego dostępne są na stronie
http://www.szpital-zdroje.pl/ w strefie Pacjenta/zakładka pn. RODO- ochrona danych osobowych i prywatności
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

* RODO - art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

