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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, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 101,  
43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych   
w siedzibie Administratora, listownie lub pisząc na adres e-mail: iod@hospital.com.pl 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym: 

 ustalenia, potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych: (podczas rejestracji, w gabinetach 
lekarskich, pracowniach diagnostycznych, itd.) 

 diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej 

 zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg  i wniosków 

 podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń 
zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania 

 zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień 

 w zakresie rejestracji i archiwizacji nagrań z rozmów telefonicznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  

          a także w celach archiwalnych, naukowych i statystycznych, na potrzeby rozliczeń podatkowych, rozliczeń z NFZ i innymi podmiotami,  
          w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz dla ewentualnych celów marketingowych  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Podanie danych 
osobowych na podstawie udzielonej zgody w celach marketingowych tj. np. w celu wysłania do Pani / Pana zaproszenia na badania  jest 
całkowicie dobrowolne  

5. Przetwarzamy Pani/Pana dane w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO1 w zakresie prowadzenia działalności leczniczej  
w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej, art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie, jaki jest niezbędny do ochrony Pani/Pana 
żywotnych interesów, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zakresie, w którym jest to niezbędne dla Administratora do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w 
związku z  art. 9 ust. 2 lit. c), h) i g) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie obejmuje Pani/Pana dane szczególnej kategorii oraz art. 6 ust. 
1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli za Pani/Pana zgodą, w szczególności w związku z: 

 Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

 Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

 Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

 Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  
6. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym np. NFZ, MZ, 

CeZ, GIS, transportowi medycznemu, innym placówkom medycznym w celu zachowania ciągłości leczenia, oraz powierzać podmiotom,  
z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom systemów informatycznych, systemu 
monitoringu, usług IT 

7. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w szczególności zgodnie z art. 29 Ustawy 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 
8. Informujemy,  że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  września 2013 r. w  sprawie  świadczeń gwarantowanych  

z zakresu podstawowej opieki zdrowia wszystkie rozmowy prowadzone z personelem medycznym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
są nagrywane. Nagrywane są również rozmowy prowadzone z personelem medycznym SOR. Nagrania będziemy przechowywać do  
3 miesięcy od daty ich zarejestrowania 

9. 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 

10. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG ani w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy 
podejmowali wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów praw 
 

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

 

 


