KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
SZPITALA ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SP. Z O.O.
Dane administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice
tel. 32 357 62 00, fax. 32 357 62 38
www.bonifratrzy.pl/szpital-katowice/
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów
w Katowicach sp. z o. o. można kontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@bonifratrzy.katowice.pl
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane w następujących celach:
1. Udzielanie świadczeo zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,
2. Weryfikacja uprawnieo do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeo opieki zdrowotnej,
3. Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeo, w tym między innymi
dotyczących organizacji udzielania świadczeo, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania
satysfakcji pacjenta,
4. Prowadzenie badao naukowych z dziedziny nauk medycznych oraz realizacja zadao dydaktycznych z dziedziny
nauk medycznych.
5. Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeo zdrowotnych, a także czynności
związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz
art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności
leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie danych osobowych w celu udzielania świadczeo zdrowotnych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane:
1. Podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. w celu
zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeo zdrowotnych,
2. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeo zdrowotnych
i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom
i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,
3. Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych
świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
4. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, także w celach dydaktycznych i naukowych z dziedziny nauk medycznych.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania
dokumentacji medycznej.
Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej
konieczności, do ich sprostowania.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

