SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU – BIAŁEJ
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 33 810 20 00, e-mail: sekretariat@hospital.com.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
reprezentowany przez Dyrektora
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, mgr Magdalenę Waszak, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować: adres e-mail: iod@hospital.com.pl lub pod nr tel. 33 810 22 37
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia przez Administratora danych działalności leczniczej, zarządzania usługami opieki zdrowotnej,
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej, w celu rozliczania udzielonych usług medycznych pod względem księgowym oraz w przypadku świadczeń
finansowanych ze środków publicznych, również dla celów rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi organami Państwa, jeżeli wymagają tego przepisy
prawa a także w celu związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań i obrony przed roszczeniami
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Przetwarzamy Pani/Pana dane w szczególności na
podstawie:
• Rozporządzenia 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
osobowych)
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 492 ze zm.)
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
• Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.)
• Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)
• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. 2012 poz. 489)
Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym np. NFZ, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
transportowi sanitarnemu, innym placówkom medycznym w celu zachowania ciągłości leczenia, ubezpieczycielom Pacjenta oraz powierzać podmiotom, z którymi
zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom systemów informatycznych, systemu monitoringu, usług IT, hostingu, podmiotom
zapewniającym serwis urządzeń medycznych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także w zakresie udzielonej zgody prawo do ich usunięcia. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
Będziemy przechowywać Pani /Pana dane osobowe zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, tj:
• Dokumentację medyczną - 20 lat
• Dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz dokumentację medyczną zawierającą dane niezbędne do
monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat
• Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat
• Skierowania na badania, na podstawie, których udzielono świadczenia – 5 lat, natomiast skierowania, które nie zostały zrealizowane z powodu niezgłoszenia
się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata, licząc od daty wystawienia skierowania
• Dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata
Dokumentację medyczną będziemy udostępniać Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub osobie upoważnionej przez Pacjenta. Po śmierci Pacjenta
dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia, osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym a także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia. W przypadku sporu między
osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd
Informujemy, że w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej stosowany jest monitoring wizyjny zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., w zw. z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 492 ze zm.), którego celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom. Dane zapisywane w systemie monitoringu przechowywane są przez okres wynikający z wielkości przestrzeni dyskowej
przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 27 dni, a następnie są nadpisywane przez kolejne nagrania. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są: obszary
wejść do Szpitala, portierni, korytarzy, klatek schodowych, wind, stanowiska Centralnej Rejestracji, Rejestracji ZDO i Rejestracji SOR, Izby Przyjęć / Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wyjazdów z parkingów pracowniczych oraz tereny przy Szpitalu. Monitoringiem bez rejestracji
obrazu (wyłącznie on-line) objęte są wybrane oddziały m.in.: neurologii, neurochirurgii, hematologii, patologii noworodka i chirurgii naczyniowej w Szpitalu.
Wszystkie obszary monitorowane są oznakowane
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowia (Dz.U. 2013 r. poz. 1248) wszystkie rozmowy prowadzone z personelem medycznym Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są nagrywane. Nagrania
będziemy przechowywać przez rok od daty ich zarejestrowania
Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw spoza EOG ani przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych
odbywa się z naruszeniem przepisów prawa

