Dane Administratora Danych - pieczątka

Klauzula informacyjna dotyczy osób, które w wyniku zebranego
wywiadu epidemiologicznego, zmierzonych parametrów maja lub
nie maja symptomów podejrzenia zachorowania na COVID 19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
podmiot umieszczony w górnej części zgody a współadmiratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin. Kontakt z Inspektorem
Ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl
Dane zbierane są w celach weryfikacji symptomów COVID 19, odpowiedniego postępowania epidemiologicznego w przypadku zaistnienia podejrzenia lub
zachorowania na COVID 19, oraz innych zdarzeń epidemiologicznych, w celi zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, spełnienia wymogu ustawowego,
zapewnienia udzielenia najwłaściwszych świadczeń medycznych, ułatwienia dokonania prawidłowej diagnozy stanu zdrowia.
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e, a także art. 9 ust 2 lit. b, c oraz i RODO m.in. w
związku z:
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 oraz poz. 568),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz.
284, 322 i 374),
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127),
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa, co do zasady 20 lat (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują
się w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności organy władzy
publicznej, pracownicy Administratora i Współadministratora w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych (szczegółowe informacje w tym zakresie
znajdują się w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa Pana/Pani oraz innych osób.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe osób, których jest Pan/Pani
opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu przez Administratora i współadministrtora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

uzasadnioną podstawą przetwarzania jest wyłącznie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………. Pesel : …………………………..
Zapoznałem się klauzulą informacyjną i ją rozumiem.

……………………………………….  podpis i data

