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               Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku 
z siedzibą ul. Skłodowskiej-Curie 23, 46-200 Kluczbork, zwany dalej „Administratorem”. 

Administrator  prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
- Imię (imiona) i nazwisko, 
- płeć,  imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych), 
- data urodzenia, miejsce urodzenia, 
- adres zamieszkania lub pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL,  
- zawód, 
- stan zdrowia, 
- stan cywilny, 
- telefon, 
- seria i numer dowodu osobistego, 
- wykształcenie. 
Kontakt z inspektorem ochrony danych:                                                 
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 77/417-35-10; e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych. 

Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f, art. 9 ust. 2 lit. b, c, f, g, h,  i j. 
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017,1318 ze zm.);  
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2018.160 ze zm.); 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.;
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2015.1446)

Podanie danych jest niezbędne do realizacji świadczenia zdrowotnego, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest jego realizacja. Administrator z podanych danych będzie korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, oraz używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. zgłaszania chorób zakaźnych, zachorowań nowotworowych, informowania opieki społecznej).
Administrator przekazywał będzie Pani/Pana dane osobowe organom publicznym w zakresie obowiązku prawnego.
 Posiada Pani/ Pan prawo do:
	wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
	dostępu do swoich danych osobowych
	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
	przenoszenia danych, 
	wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
	cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20, 22 lub 30 lat.

Opracowała: E. Piech 
29-10-2019 r.

