Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II, 07-410 Ostrołęka.
Od dnia 25.05.2018r., inspektorem ochrony danych jest Andrzej Zielonka. Istnieje możliwość
skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej
iodo@szpital.ostroleka.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Józefa
Psarskiego w Ostrołęce, na podstawie:
1) art. 9 ust. 2 lit h) RODO* w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celach zdrowotnych, w szczególności:
profilaktyki zdrowotnej,
Cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia
świadczenia, w tym przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe, zaproszeń na wykonanie szczepień,
przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych.
2. na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO* w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy w celach
zdrowotnych, w szczególności:
medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem realizacji zadań służby medycyny pracy, w
tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na
podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy;
3. na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celach zdrowotnych, w szczególności:
diagnozy medycznej i leczenia,
cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych
(diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO* w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celach zdrowotnych, w szczególności:
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z:
a)

rejestracją Pacjenta w MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. dr. Józefa Psarskiego w
Ostrołęce,

b) zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów,
c) zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co
może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie
wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w MAZOWIECKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, które mają wpływ na udzielenie
oczekiwanego świadczenia,

d) komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp.,
e) odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów,
f)

pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością
leczniczą;

g) weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych
świadczeń opieki zdrowotnej;
h) wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także
czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego
i)

Wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi placówkami udzielającymi
świadczeń zdrowotnych, w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;

5. na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO* w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa
ubezpieczeń społecznych w celach zdrowotnych, w szczególności:
zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich 1 oraz
wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach;
6. Dane osobowe pacjenta, mogą być przetwarzane przez MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr.
Józefa Psarskiego w Ostrołęce nie wymagając zgody Pacjenta także w innych wskazanych w RODO* celach, w
szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j),
6.1. art. 6 ust. 1 lit. b-e) RODO*
b) Podjęcia działań przed zrealizowaniem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą,
c) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6.2. prawnie uzasadnionego interesu MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. dr. Józefa Psarskiego
w Ostrołęce (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych,
b) organizowania i prowadzenia konkursów oraz innych akcji marketingowych,
c) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń;
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Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

6.3. odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach zawartej umowy, o zmianie nazwy
(firmy), adresu lub siedziby, potwierdzeniu przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na
wskazany adres lub adres poczty elektronicznej,
b) rekrutacji lub zatrudnienia pracowników.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego
administratora, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MAZOWIECKIEGMU SZPITALOWI
SPECJALISTYCZNEMU im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
c) wypełnienia obowiązku prawnego administratora (w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub
rachunkowych),
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych MAZOWIECKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4) Dane osobowe przetwarzane w celu działalności zdrowotnej będą przechowywane przez czas określony
zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) prawo żądania od administratora usunięcia danych,
4) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,
której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1) – 6 i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z inspektorem
ochrony danych pod adresem iodo@szpital.ostroleka.pl
lub poprzez kontakt z MAZOWIECKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
Al. Jana Pawła II, 07-410 Ostrołęka: „Ochrona danych osobowych”.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

