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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 – RODO) informujmy, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej z 

siedzibą w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55, adres e-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl, 

tel. 71 312-09-20, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000033125, którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala. 

2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i 

uzupełniania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, 

w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności 

leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w zw. 

z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki 

jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d 

RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, 

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 

wykonania usługi medycznej. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów 

profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona 

wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. na cele dydaktyczne, na cele związane z 

udziałem w badaniach klinicznych lub inne. 

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie 

z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom. 
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9. Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji  umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do 

momentu wycofania zgody. 

10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z 

wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 

zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym nastąpił zgon, 

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej 

składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą 

przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano 

zdjęcie, 

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego 

przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało 

udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba 

że pacjent odebrał skierowanie, 

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie 

przechowywana przez okres 22 lat. 

Dane - dokumentacja medyczna mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - tj. zgodnie z art. 26 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. 

6. W celu uzyskania informacji w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych  

u Administratora, należy kontaktować się z  Ochrony Danych adres poczty elektronicznej 

iod@szpital-trzebnica.pl, tel. 71 312-09-20. 

 


