
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  

z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19, w tym do wywiadu epidemiologicznego pacjenta. 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO informujemy,że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we 

wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych: e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl,  

tel. 81 72 86 380. 

3. Musimy przetwarzać Pani/Pana dane, ponieważ wypełniamy obowiązek prawny, który ciąży 

na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, w szczególności: realizacja  

i wdrożenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym, udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie usługami opieki 

zdrowotnej, komunikacja z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

medycznej, weryfikacja tożsamości, na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f), i) rozporządzenia RODO, 

• ustawy 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. 2020 poz. 374 ze zm.), 

• przepisów krajowego prawa medycznego: 

− ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 849.),  

− ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 

295, 567, 1493),  

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 ze zm.),  

• ustaw o rachunkowości, podatku od towaru i usług, w związku z prowadzoną 

działalnością. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom (np. organy ochrony 

prawnej), osobom, które do tego Pani/Pan upoważni (np. krewni, powinowaci, znajomi), 

płatnikowi, upoważnionym organom państwa (np. ZUS, KRUS, NFZ), innym podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (np. dostawcy usług IT). 

5. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez 20 lat. Dane niezbędne do rozliczeń  

z płatnikiem, a także służące do dochodzenia roszczeń, będą przetwarzane przez okres do 

przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym. Dane przetwarzane na potrzeby 

księgowości i rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania  

i poprawiania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

8. Jeżeli Pani/Pan nie poda swoich danych Szpital nie będzie mógł Pani/Pana leczyć. Prawo 

nakłada na nas obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, bez Pani/Pana danych nie 

spełnimy tego obowiązku.  

9. Pani/Pana dane nie posłużą nam do profilowania i podejmowania działań 

zautomatyzowanych. 

 


