Informacja RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie (05-200
Wołomin), przy ulicy ul. Powstańców 12 zwany dalej „OPTU SPZOZ”.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem email iod@optu-wolomin.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres OPTU SPZOZ -jak wyżej.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia profilaktyki zdrowia , opieki
zdrowotnej, diagnozy medycznej, dokonywania rozliczeń i statystyki medycznej. Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do:
• wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem
umowy,
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawa o działalności leczniczej) oraz
• celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Państwa dane mogą być przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, podmiotom
kontrolnym i nadzorczym oraz organom egzekucyjnym. Państwa dane nie będą przekazane do
państw trzecich.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
przepisy prawa, które mogą obligować OPTU SPZOZ do przetwarzania danych przez
określny czas (np. 20 lat - licząc od końca roku kalendarzowego , w którym dokonano wpisu
– zasada ogólna , 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do
ukończenia 2 roku życia, 30 lat – w przypadku gdy dane osobowe są niezbędne do
monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek
uszkodzenia ciała ( w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego , w
którym nastąpił zgon).
OPTU SPZOZ informuje, iż mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
• sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych.
OPTU SPZOZ nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją nie podania danych będzie
niemożność zarejestrowania w ewidencji pacjentów.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych
przez OPTU SPZOZ, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na
skrzynkę iod@optu-wolomin.pl
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