KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI W CELU
ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA KORONAWIRUSA SARS-COV-2
Szanowni Pacjenci, w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
koronawirusa SARS CoV-2, w tym na potrzeby ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Dęblinie reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub listowanie
na adres: ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin.
3. Państwa dane osobowe, w tym gromadzone za pośrednictwem ankiety wstępnej kwalifikacji, przetwarzane będą dla celów
związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS CoV-2
i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala. Administrator stosuje wytyczne dla Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2,
opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego – Komunikat z dnia 10.03.2020 r. Administrator przetwarza Państwa dane
osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
• w zakresie podejmowania określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz udostępnienia niezbędnych
informacji właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO;
• w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia, w szczególności wynikające ze zgłoszenia podejrzenia lub
rozpoznania zakażenia, informacji o objawach chorobowych, ankiety epidemiologicznej, prowadzonego pomiaru
temperatury ciała na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w zw. z ustawą 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 oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi;
• w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka) i
kontaktu z osobami, które przebywają na kwarantannie lub stwierdzono u nich zakażenie COVID-19 na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i
ochrona przed zakażeniami.
4. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Szpital może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. służbom sanitarnym. Szpital może udostępnić dane osobowe, na
podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności: dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne
oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności
dostawcom usług IT, dostawcom sprzętu diagnostycznego), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także dostawcom usług związanych z utylizacją
dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przechowywane
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji osób korzystających z usług Szpitala i
poradni specjalistycznych, a także realizacji przez Administratora ww. celów przetwarzania w zakresie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS CoV-2, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wstępu na
teren Szpitala, za wyjątkiem sytuacji, gdy dana osoba potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze
względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
7. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich
prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne
do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego
prawo.
8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.
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