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05-652 PNIEWY, PNlEWY 2A NlP 797-t85_6t-38 TEL 48- 668_64-70

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pniewach,05-652 pniewy 2A, Nlp: 7971856138, REGoN
67 297 3452, RPWDL 000000009220

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej w Pniewach, z siedzibą 05-652 pniewy 2A
lnspektorem Ochrony Danych (lOD) jest Pan Marcin Jarosiński
W sPrawach związanych zPani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem

o telefonicznie: (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu:
+48 502 227 882

o e-mailowo, pod adresem: iarosinski76@email.com
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się
zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych,zarządzanie udzielaniem usług
medycznych w SPZOZ w Pniewach.
Udostępniamy dane osobowe:
Organom uPoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez
Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.
Dane będą przechowywane:
JedYnie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów
praWa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

. RozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20t5 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medyczn ej oraz sposobu jej przetwarzania
r UstawV z dnia 15 kwietnia 2O1L o działalności leczniczej
o Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
ustawY o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,'tkanek i narządów
o Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego
(UoD0).

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)


