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KLAUZULA INFORMACYJNA
SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej jako: „RODO”.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (zwany dalej
„Szpitalem Babińskiego”), adres: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków, telefon
12 65 24 347, e-mail: biuro@babinski.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szpital Babińskiego powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
iodo@babinski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala Babińskiego wskazany
w pkt. 1.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Szpital Babińskiego może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia, oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
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2) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j)
RODO;
3) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
4) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze
Szpitalem Babińskiego,
2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa
tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital Babińskiego,
3) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem Babińskiego w celu zapewnienia
kompleksowości leczenia, ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala Babińskiego, które
umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom
i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów
teleinformatycznych i aparatury medycznej),
5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się
osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów
dydaktycznych,
6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów
prawa,
7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
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6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres
przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych
z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu
do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych.
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne
w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych może być podstawą
do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez
udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do
profilowania.
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