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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z

działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdzialania inłva|czania wirusa

SARS.CoV.2 powodującego chorobę covlD.l9.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20|61679 z drna 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zutiązku z przet:warzartiem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvty 95l46lWE

informujemy' że:

a. Administratorem danych osobowych (ADo) Pacjentów jest Prezes NZ0Z,,Przychodnia

Piaskowa Góra'' Sp. z o.o. - Leszek Grodziński.

Dane kontaktowe: Tel.: 74 886 86 38; E.mail: sekretariat@prąvchodnia-pgora.pl

b. ADo wyznaczyŁ Inspektora ochrony Danych Panią Malwinę Markiewicz' zktótą można

się skontaktowaó poprz ez: e-maiL: inspektor@przychodnia-p gora. pl

1. Niniejsza klauzula doĘczy kwestii przetwarzania danych osobowych nłliązanych z

uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi poddania się

kwarantannie osób ftzacznych, na rzęcz których NZ0Z,,PRZYCHODNIA PIASKOWA

GÓRA'' sP, Z o. o. świadczy jakiekolwiek usługi, atakże kontrahentów Administratora.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwatzane celem zapobiegania, ptzeciwdziałartia,

ograniczania rozprzestrzeniania się i zwalczania wirusa SARS.CoV-2 powodującego

chorobę COVID-19 oraz zabezpieczenia pacjentóWopiekunów pacjentów otaz

pracowników przed zaraŻęniem wirusem SARS-CoV.2 na terenię NZOZ

,,PRZYCHODNIA PIASKOWA GORA'' SP.ZO. O.

Zakes danych przetwarzanych przez naszą Przychodnię w powyższych celach moŻe

obejmowaó: nazwisko i imię, dane kontaktowe, datę urodzenia, nrrmer PESEL,

obywatelstwo' ruLzWę i numer dokumentu identyfikacyjnego, płeó, adres zarieszkaria,

miejsce pobytu w okresie zachorowania/kwarantanny, dane dotyczące osób, z którymi

mogła mieó Pani/Pan kontakt w Prrychodni (imię, nazwisko, dane kontaktowe), atakŻe dane

doĘczące zdrowia w szczegó|ności wynikające ze zgłoszetia podejrzenia lub rozponania



zakażenia lub choroby zakuźnej, ankiety epidemiologicznej, prowadzonego pomiaru

temperatury ciała.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwatzane przez Administratora, będącego podmiotęm

|ecznicrym, celem zapewnienia odpowiednich warunków rca|izacji świadczeń medycznych

oraz w celu wywiązywania się z naŁoŻonych obowiązków prawnych na NZ0Z

,,PRZYCHODNIA PIASKoWA GÓRA'' sP. Z o. o w Wałbrzychu.

Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo . przetwatzanie jest niezbędne do wypełnienia

obowiązku prawrego ciąiącego na Administratorze;

b) art' 6 ust. 1 lit. d) RoDo . przetwarzanie jest niezbędne do ochrony

zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,|ub innej osoby ftzycznej;

c) art. 6 ust. 1 lit. e) RoDo - ptzeiwarzanie jest niezbędne do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym;

d) art. 9 ust. 2 lit. D RoDo . przetwarzanie jest niezbędne ze względów
,zwiqzarrych 

z interesem publicmlym w dziedzittie zdrowia publicmego,

takich jak ochrona ptzed poważnymi transgranicznymi zagroŻeniani

zdrowotnymi;

w rwiqzku z ptzepisarti prawa kraj owe go :

a) ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczegóInych rozwiązaniach zwiqzanych z

zapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i zrvalczaniem CoVID.l 9, innych chorób

zakuźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryryso}vych (Dz.U. z2020 r. poz.

374,zezm.)

b) ustawą zdnia 5 grudnia2008 r. o zapobieganiu oraz rwa|czaniuzakaieńi chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z20l9 poz. |239, ze zm,).

4. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych.

NZ)Z ,,PRZYCHoDNIA PIASKoWA GÓRA'' SP. Z o. o dba o poufnośó danych

osobowych, jednak z uwagi na koniecznośó wypełnienia celu przetwarzania moŻe

udostępnió Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa (w tym m.in. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wałbrzychu



oraz we Wrocławiu). Dane osobowe mogą przetwarzaó, na podstawie zawarĘch umów

powierzenia zgodnie z art, 28 RoDo, dostawcy usług d|a NZ0Z ,,PRZYCHODNIA
PIASKOWA GÓRA'' SP. Z o. o, w tym m.in. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie

systemówteleinformaĘcznych,dostawcyusług z-,lł,iązanychzltylizacjądokumentacjioraz

innych nośników zawierających dane osobowe.

5. Przekarywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar Gospodarczy.

6. Okres przechovrywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą ptzetwarzanę przez okres niezbędny do realizacji celów

ptzetwarzania oraz przechowywane przęz okres wynikający z obowiązujących przepisów

prawa, w tym m.in. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z

obowiązującym w NIDZ,,PRZYCHODNIA PIAsKowA GÓRA'' sP. Z o. o.

Po upływie okresu przechowywania Przychodnia trwale usunie Pani/Pana dane osobowe,

nie muszą Państwo podejmowaó w tym celu zadnychdzia|ań.

7, Prawa osób, których dane dotyczą

Na warunkach i zasadach określonych przepisami RoDo przysfuguje Pani/Panu:

o prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrrymaniakopii danych,

. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, czyli wnioskowania o

poprawienie

lub uzupełnienia niekompletnych danych,

. prawo do ich usunięcia, ograniczeniaptzetwaruania, a także przenoszenia danych _

w przypadkach przewidzianych prawem,

. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetvtarzania danych - w przypadkach

pr zewidzianych prawem.

W celu skorzystania z powyisrych praw należy skontaktowaó się z Administratorem lub

Inspektorem ochrony danych.



Prawo wniesienia skargi.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych w przypadku

umania, Że ptzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy

prawa.

Jednakie przed złoŻeniem skargi prosimy Państwa o poinformowanie

Administratora/Inspektora ochrony danych o swoich kryĘczrrych uwagach, aby mógł

skorygowaó ewentualne nieprawidłowości będące powodem skargi.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji (bez udziaŁu człowieka) i nie będą podlegaó profilowaniul, stosownie do art. 22

RODO.

Podanie tych danych jest obligatoryjnezewzględów rwiązanych z interesem publicznym w

dziędzinię zdrowia publicznego w celu ochrony ptzed zagroŻeniarti zdrowotnymi, w tym

wypadku rwiązanymtzzapobieganiem orazrwa|czaniem zakaŻeniawirusem SARS-CoV-

f irozprzestrzeniania się choroby zakuźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem . COVID.19.

1 0. Informacje końcowe.

Zasady opisane w powyższej klauzuli obowiązują od 01.05.2020 roku oraz są uzupełnieniem

obowiązującej KLAUZULI INFORMACYJNEJ o PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH z 1.2.f020 roku.

W celu stałego zapewnienia tego oraz w zvtiązku ze zmieniającymi się często przepisami

prawa zasttzegatny sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych

informacji.

Prezes Zarzqdu NZoZ ,,Przychodnia Piaskova Góra'' Sp, z o.o.


