
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, z art. 14 ust. 1 i 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  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i (pacjenta, którego jest Pan/i przedstawicielem ustawowym) danych
osobowych jest Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-308), ul. Polanki 119, adres do korespondencji: 80-308 Gdańsk ul. Polanki
119 z dopiskiem IOD.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@szpitalpolanki.pl
3. Przetwarzanie Pana/i  (pacjenta,  którego jest  Pan/i  przedstawicielem ustawowym) danych

jest prowadzone w celu leczenia, zapewnienia opieki oraz profilaktyki zdrowotnej, diagnozy
medycznej. Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.). Przetwarzane
kategorie  danych  osobowych  są  związane  z  prowadzeniem  dokumentacji  medycznej
i zawierają: oznaczenie pacjenta,  nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres
miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer
PESEL matki,  a  w  przypadku  osób,  które  nie  mają  nadanego  numeru  PESEL –  rodzaj
i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość,  nazwisko  i  imię  przedstawiciela
ustawowego  oraz  adres  jego  miejsca  zamieszkania,  opis  stanu  zdrowia,  udzielone
świadczenia zdrowotne, informacje dotyczące wydanych opinii lub orzeczeń.

4. Odbiorcami  przetwarzanych  Pana/i  (pacjenta,  którego  jest  Pan/i  przedstawicielem
ustawowym)  danych  osobowych  w  rozumieniu  art.  4  pkt  9 RODO  są   podmioty
współpracujące w udzielaniu Panu/i świadczeń zdrowotnych, wykonujące zlecone badania,
zajmujące się obsługą informatyczną, archiwizujące dokumenty.

5. Pana/i  (pacjenta,  którego  jest  Pan/i  przedstawicielem  ustawowym)  dane  osobowe  będą
przechowywane przez okres 20, 22 lub 30 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym dokonano ostatniego wpisu, w zależności od zawartości dokumentacji medycznej
zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

6. Ma Pan/i  prawo dostępu do treści swoich (pacjenta,  którego jest Pan/i  przedstawicielem
ustawowym)  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  danych,
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i
(pacjenta, którego jest Pan/i przedstawicielem ustawowym) zwykłego pobytu.

8. Źródłem pochodzenia Pana/i  (pacjenta,  którego jest  Pan/i  przedstawicielem ustawowym)
danych  osobowych  jest  informacja  od  Pana/i  oraz  dokumentacja  medyczna,  orzeczenia,
postanowienia sądu, oświadczenia, zaświadczenia.

9. Podanie danych osobowych jest  wymogiem ustawowym zgodnie z art.  24 ust.  1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1318 ze zm.).

10. Pana/i (pacjenta, którego jest Pan/i przedstawicielem ustawowym) dane nie będą podlegały
profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.


