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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW 

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OPOLU 

1. Administrator danych 

Administratorem Pa ń stwa danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny siedzib ą  w Opolu, 

Al. W. Witosa 26, 45 - 401 Opole 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyli ś my Inspektora Ochrony Danych, z którym mo ż na si ę  skontaktowa ć  w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisz ąc na adres 

e-mail:iod@wcm.opole.pl;  telefon: 77 45 20 796 lub pisz ą c na adres naszej siedziby wskazany w 

pkt. 1. 

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych 

Pa ń stwa dane przetwarzane s ą  w celu ochrony zdrowia, świadczenia us ł ug medycznych, zarz ądzania 

udzielaniem tych us ług oraz leczeniem. Podstaw ą  prawn ą  przetwarzania pozyskanych danych jest 

ustawa z dnia 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 

1318 ze zm.). 

Pa ń stwa dane b ę d ą  przechowywane nie d ł u ż ej ni ż  jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

w ł a ściwymi przepisem prawa - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1318 ze zm.). 

4. Odbiorcy danych 

Pa ń stwa dane osobowe przetwarzane s ą  wyłącznie w zakresie zwi ązanym z realizacj ą  powy ż szych 

celów. Nie udost ę pniamy Pa ń stwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upowa ż nionych na 

podstawie przepisów prawa. 

S. Przekazywanie danych do pa ń stw trzecich lub organizacji mi ędzynarodowych 

Administrator nie zamierza przekazywa ć  Pa ń stwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru 	Gospodarczego. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotycz ą  

1. Ka żda osoba, której dane dotycz ą , ma prawo: 



1.1 dostę pu - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s ą  jej dane osobowe. 

Je żeli dane o osobie s ą  przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dost ę pu do nich oraz 

uzyskania nast ę puj ących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zosta ły lub zostan ą  ujawnione, o okresie 

przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usuni ę cia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przys ł uguj ących osobie, której dane dotycz ą , 

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania art. 15 RODO); 

Zasady udost ę pniania dokumentacji medycznej zosta ły okre ś lone przez przepisy prawa polskiego 

1.2 do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegaj ących przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezp łatna, a za kolejne kopie administrator mo ż e na ło żyć  op łat ę  
w rozs ądnej wysoko ści, wynikaj ącą  z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

1.3 do sprostowania - żądania sprostowania dotycz ących jej danych osobowych, które s ą  
nieprawid ł owe, lub uzupe ł nienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

1.4 do usuni ę cia danych - żą dania usuni ę cia jej danych osobowych, je żeli Administrator nie 

ma ju ż  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie s ą  ju ż  niezb ędne do celów 

przetwarzania (art. 17 RODO); 

1.5 do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(art. 18 RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotycz ą , kwestionuje prawid ł owo ść  danych osobowych - na okres 

pozwalaj ą cy administratorowi sprawdzi ć  prawid ł owo ść  tych danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz ą , sprzeciwia si ę  
ich usuni ę ciu, żą daj ąc ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) Administrator nie potrzebuje ju ż  tych danych, ale s ą  one potrzebne osobie, której dane 

dotycz ą , do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze ń , 

d) osoba, której dane dotycz ą , wnios ła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s ą  nadrz ędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycz ą ; 

7. Prezes Urz ędu Ochrony Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotycz ą , ma prawo wnie ść  skarg ę  do organu nadzoru, którym w Polsce jest 

Prezes Urz ędu Ochrony Danych Osobowych z siedzib ą  w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym 

mo ż na kontaktowa ć  si ę  w nast ę puj ą cy sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

2) przez elektroniczn ą  skrzynk ę  podawcz ą  dost ę pn ą  na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/  

p/kontakt; 

3) telefonicznie: (22) 53103 OO. 

8. Informacje o wymogu podania danych 

Podanie przez Pa ń stwa danych jest wymogiem ustawowym i dotyczy ka żdego pracownika wobec 

którego realizujemy cele opisane w pkt. 3. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 

W oparciu o Pa ń stwa dane osobowe Administrator nie b ędzie podejmowa ł  wobec Pa ń stwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b ę d ących wynikiem profilowania.* 



10. Akty prawne przywoływane w klauzuli 

1. RODO - rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1); 

2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1318 ze zm.). 

* Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegaj ące na wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych 

Twoich cech, w szczególno ści do analizy lub prognozy aspektów dotycz ących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowa ń , wiarygodno ści, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania 
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