Informacja o administratorze
danych osobowych

Informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podowonych w celu swiodczenio
ustug medycznych jest Samodzielny Publiczny Zespot Gruzlicy i Chorob Ptuc w
Olsztynie przy ul. Jagiellohskiej 78 zwono dolej SPZGiChP - reprezentowony przez
Dyrektoro Irenp Petrynp.

2. W sprowoch zwiqzonych z Poni/o danymi prosz? kontoktowoc si§ z Inspektorem
Ochrony Danych - Magdalena Ponichtera. W celu kontaktu z nim udostppnia sip adres
e-mail: mDonichtera@pulmonoloaia.olsztvn.Dl, tel. 89 532 2943

3. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie
z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbpdne jest podanie co
najmniej takich danych jak:
1. imip i nazwisko,
2.

data urodzenia,

3.

oznaczenie ptci,

4.

adres miejsca zamieszkania,

5. numer PESEL, jezeli zostat nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki,
a w przypadku osob, ktore nie majq nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer
dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc,
6. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba matoletnia, catkowicie ubezwtasnowolniona

lub niezdolna do swiadomego wyrazenia zgody - nazwisko i imip (imiona)
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

4.

Konsekwencjq

niepodania danych

osobowych

bpdzie

niemoznosc

przyjpcia

przez SPZGiChP celem swiadczenia ustug medycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe bpdq przetwarzane w celu swiadczenia ustug medycznych
oraz realizacji obowiqzku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikajqcy
z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku ewentualnych roszczeh okres ten moze ulec wydtuzeniu na podstawie aktualnie
obowiqzujqcych przepisow prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie bpdq udostppniane osobom nieupowaznionym. Zgodnie
z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielajqcy swiadczeh zdrowotnych udostppnia dokumentacjp medycznq
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bqdz osobie upowaznionej
przez pacjenta. Dokumentacja medyczna moze zostac udostppniona rowniez m.in.
podmiotom udzielajqcym swiadczeh zdrowotnych, jezeli dokumentacja ta jest niezbpdna
do zapewnienia
ciqgtosci
swiadczeh,
a takze
w przypadkach
przewidzianych
obowiqzujqcymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostppniania jest rowniez
organom wtodzy sqdowniczej, prokuraturze orazZaktadom Ubezpieczeh Spotecznych,
dostowcom ustug IT oraz dostawcom ustug wsparcia technicznego i usuwania btpdow w
systemie informatycznym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostppu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

D

Y

K T O R

I
Irem
i t'etryna

INSF^KTOR
ds. administrow/anla bezpiecjenstwem
informacji ipolitykt teleinfoAnatyczng
ingr MagdiMmPonichtem

