
 

Klauzula informacyjna dla pacjentów objętych programem pilotażowym 

Centrum Zdrowia Psychicznego realizowanego przez  Wojewódzki Szpital  

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych- w szczególności Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE– zwane również RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) celem zapewnienia właściwej ochrony danych 

osobowych ,osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące jej danych osobowych w art.13 RODO.  

Administrator Danych 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                          
w Bolesławcu, z siedzibą 59-700 Bolesławiec, ul. Aleja Tysiąclecia 30. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych: Anna Dekarz- tel.: 571306371 lub 509610164;                                                                         

e-mail: rodo@szpitalpsychiatryczny.pl. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  ustawą                          

z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia 

psychicznego, art. 48f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

W jakim celu przetwarzamy dane? 

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia                                    

oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 

wykonywania, udokumentowania Pani/ Pana stanu zdrowia  oraz udzielonych Pani/ Panu świadczeń zdrowotnych. 

Pan/ Pani wyrażając zgodę na objęcie programem pilotażowym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego upoważnia  

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych do udostępniania jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej informacji  o korzystaniu przez Panią/ Pana ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Centrum 

Zdrowia Psychicznego oraz jednostkę organizacyjną pomocy społecznej do udostępniania Szpitalowi- realizatorowi 

programu pilotażowego informacji o korzystaniu przez Pana/ Panią z pomocy społecznej. 

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem 

możliwości realizacji celu tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na który wyrażono zgodę. 

 Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

Dane osobowe osób, którym nie są udzielane świadczenia medyczne, a korzystają z pomocy Punktu Zgłoszeniowo- 

Koordynacyjnego, przetwarzane są w celach statystycznych i służą do weryfikacji potrzeb populacji objętej programem 

pilotażowym centrów zdrowia psychicznego. 
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Komu możemy przekazywać dane? 

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także 

na podstawie umów powierzenia, w szczególności: 

a) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej, 

b) Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 

c) Jednostką pomocy społecznej w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego; 

d) Innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości 

świadczeń zdrowotnych; 

e) innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta   

i Rzeczniku Praw Pacjenta);       

f) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

g) Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Ile czasu będziemy przechowywać dane? 

Dane osobowe pacjentów administrator przechowuje przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,                         

w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy                                                              

z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych                       

w powołanym przepisie i przepisach odrębnych. 

W przypadku danych osobowych osoby korzystającej z pomocy Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego, której nie 

jest udzielane świadczenie zdrowotne, administrator przechowuje dane osobowe do czasu zakończenia realizacji 

programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021r. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

1) Pani/ Pan ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy ,o których mowa w art.29 ustawy                                     

z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych. 

3)  Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych                       

w dokumentacji medycznej,  o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach prawa ustaw szczególnych. 

4)  Pani/Pan ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                              

że potwierdzenie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                       

o ochronie danych osobowych (RODO). 

5)  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – wynikającym w szczególności                     

z art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zaniechanie podania 

danych osobowych może znacząco utrudnić udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie 

wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się                               

z taką autonomicznie podejmowaną decyzją.  

 


