
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno, adres email wsz@wsz.leszno.pl, nr telefonu 

(+48) 65 52 53 113. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w Lesznie jest p. 

Tomasz Rydzoń. Pani/Pan może się  skontaktować pisząc na adres: iod@wsz.leszno.pl, 

telefonując pod numer: (+48) 65 52 53 203 lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony 

Danych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej lub 

medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, 

zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia, 

zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c), art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011 (tj. Dz.U. 2018, poz. 2190) oraz ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku 

praw pacjenta z dnia 06.11.2008 (tj. Dz.U. 2017, poz. 1318)  

b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie 

na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów i będą przechowywane przez okres odpowiadający czasowi 

przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art. 29 ustawy w dnia 6 

listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta tj. przez okres 20 lat licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami 

wskazanymi w ww. ustawie.  

W przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody w taki 

sposób w jaki została wyrażona. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane 

osobowe dla Administratora w związku z zawartymi umowami, podmioty uprawnione 

przepisami prawa zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, 

podmioty upoważnione przez Panią/Pana.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii art. 15 RODO; 

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, 

których mowa w art. 16 RODO; 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody w art. 

17 ust. 1 lit. b) RODO; 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 20 RODO; 

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

8. Przekazaniem Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego 

Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3a klauzuli informacyjnej.  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  


