Klauzula informacyjna do ankiety pooperacyjnej dla Pacjenta
Szanowni Państwo
Spełniając obowiązek wynikający z przepisu prawa (RODO oraz ustawa o ochronie
danych osobowych) informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych poprzez wypełnienie
ankiety jest Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS: 0000338856, zwany dalej:
„Administratorem”.
2. Możecie Państwo skontaktować się z nami:
a) pisząc na adres korespondencyjny: ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków
b) lub adres e-mail: szpital@bonifratrzy.krakow.pl
c) albo dzwoniąc pod numer sekretariatu: 12 37971202.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pisząc na adres: iod@bonifratrzy.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na
adres korespondencyjny Administratora.
4. Państwa dane zbierane przy wypełnianiu ankiety są przetwarzane w celu
podnoszenia jakości świadczeń medycznych w naszym Szpitalu.
5. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności
przepisy: RODO – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), czyli uzasadniony
interes Administratora (podnoszenie jakości świadczeń) oraz Państwa zgoda na
przetwarzanie danych.
6. Państwa dane osobowe, zebrane poprzez wypełnienie ankiety, przetwarzane są
wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Nie udostępniamy
tych danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa, lub podmiotów z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia
danych w celu realizacji zadania.
7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub do organizacji
międzynarodowych.
8. Państwa dane, przekazane nam w ankiecie, będą przechowywane nie dłużej niż
jest to konieczne, przez okres opracowywania na potrzeby procesu podnoszenia
jakości świadczonych usług.
9. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia lub
zaprzestania przetwarzania danych po wycofaniu zgody.
10. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z przepisami
prawa możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
11. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
12. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

