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

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zlokalizowany
przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można się skontaktować: adres e-mail: iod@hospital.com.pl lub pod nr tel. 33 810
22 37
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu podejmowania działań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, ponieważ jest to niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w związku z ochroną przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi
4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres
zamieszkania oraz informacje o stanie zdrowia związane z ewentualnymi objawami wskazującymi na
koronawirus SARS-CoV-2
5. Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. i) 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) w związku z art.
17 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 (Dz.U. 2020 r. poz. 374 ze zm.)
6. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom
i organom publicznym np. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania do ich sprostowania, żądania
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich
usunięcia
8. Będziemy przechowywać Pani /Pana dane osobowe do czasu ogłoszenia zakończenia stanu epidemii
9. 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
10. 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

