SZANOWNY PACJENCIE
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182 j.t.)
pragniemy poinformować, iż w rozumieniu art. 7 pkt. 4 w/w ustawy, administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (SP CSK) w Warszawie (02-097), ul. Banacha 1a.

CEL I PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane wrażliwe
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
j.t.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Dane przetwarzane są w celu realizacji, działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich udzielania, zarządzaniu ich udzielaniem wynikającym z ustaw :
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 t.j., z późn. zm.),
- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 217 , z późn. zm.),
- z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz.159 j.t.),
z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w myśl przepisów
wyżej przywołanych ustaw.
Podanie danych osobowych celem wpisu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się
za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego.

PRAWA PACJENTA
DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Pacjencie pragniemy poinformować, że w myśl przepisów art. 32-35 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) ma Pani/Pan prawo wglądu
do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do kontroli ich przetwarzania oraz prawo
uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej danych osobowych w szczególności:
1)
2)
3)
4)

czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
o administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
od kiedy przetwarza się w zbiorze dane oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
źródle, z którego pochodzą dane, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania
w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
5) o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane te są udostępniane na podstawie przepisów prawa,
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
7) osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy
Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni,
poinformować w formie pisemnej o przysługujących jej prawach oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie
treści tych danych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać również w siedzibie administratora danych.

