INFORMACJA
o przetwarzaniu przez GSPZPOZ w Iłży danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy,
1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża,
www.zozilza.bip.gmina.pl, tel.486163367, tel./fax.486163415, e-mail: 14148505700000@zoz.org.pl,
zozilza@efekt.pl.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża lub email: zozilza@efekt.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (określany jako „IOD”): Od 25 maja 2018 r. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Pana Jacka Pypecia, z którym będzie można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża lub email:
gzozilza@gmail.com.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych realizowane
jest na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art.9 ust.1 lit. h, i „RODO” , w szczególności tylko wtedy gdy:
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (realizowanie celów i zadań statutowych);
 przetwarzanie jest niezbębne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej, związanych w szczególności z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
tj. wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
zapobieganiu powstawania chorób i urazów, szerzeniu oświaty zdrowotnej wśród ludności,
jak również kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.
4. Jednostki którym przekazywane są dane osobowe: Dane osobowe mogą być przekazywane do:
 Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ);
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
 Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 Innych Podmiotów Medycznych.
5. Prawa osób fizycznych w stosunku do danych osobowych: Każdy ma prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 żądania od Administartora sprostowania danych osobowych;
 żądania od Administartora usunięcia danych osobowych;
 żądania od Administartora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 przenoszenia danych osobowych.
 wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego UE.
6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy, a także przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych
Administratora, z uwzględnieniem art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), dotyczącego okresu
przechowywania dokumentacji medycznej.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Iłża, dn. 25.05.2018 r.

