
KLAUZULA INFORMACYJNA – UPOWAŻNIENIE DO DOKUMENTACJI 

MEDYCZNEJ 

 Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.                 

w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, tel. 52 303 13 41, adres e-mail: 

szpitalznin@szpitalznin.pl, .  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych 

osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych Pana Tomasza  Powały tel: 504 230 997, e-mail: iod@szpitalznin.pl 

 

3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskania 

dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust.1 lit. c, d oraz art 9 ust.2 lit. h 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/ 679 (RODO ) oraz par. 8 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2020, poz.666). 

 

4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa , podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora. 

 

 5.Dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej. 

 

6.Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania . 

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/ Pani ,iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

8.Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu . 

 

9.Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowych. 
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