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Złącznik nr 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU OBSŁUGI, 

ORGANIZACJI I REALIZACJI PROCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE 

WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS- COV-2 (COVID-19) 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), podajemy następujące informacje: 

 

Administrator 

danych osobowych 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna  

z siedzibą: ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św. 

Dane kontaktowe 

Administratora 

Można się z nami skontaktować : 

• telefonicznie: 41 247 03 10, 

• pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.j. ,ul. Polna 9f, 27-400 

Ostrowiec Św. 

• osobiście w Przychodni Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.j. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św. 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych z którą możne się 

skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych 

osobowych.  

Z iodo można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@gomed.com.pl lub przysyłając 

korespondencję na adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej                            

GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.j. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.     

Cele przetwarzania 

danych 

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności przepis prawa: 

• art. 9 ust 2 lit h. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki 

zdrowotnej,  

oraz 

• art. 6 ust 1 lit c. RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

Kategorie odbiorców 

danych 

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe zostaną 

przekazane do Centrum-e Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia 

w związku z obsługą i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej 

zakażeniem SARS- CoV-2 (COVID -19). 

Monitoring wizyjny 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  oraz ochrony mienia Administrator wprowadził 

system monitoringu wizyjnego ciągów komunikacyjnych, oraz terenu wokół Przychodni. 

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz szatni. Nagrania 

obrazów są przez Administratora przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. 
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Przekazywanie 

danych poza 

Europejski Obszar 

Gospodarczy 

 

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres określony na mocy ustawy z                          

dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29.   

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez 20 lat.  

Przysługujące Panu/i 

prawa 

 

Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego tj: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach 

przysługuje). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem  lub 

inspektorem ochrony danych. dane kontaktowe wskazano powyżej. 

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Administratora  Pana/i dane osobowe są 

niezgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego tj. 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Źródło pochodzenia 

danych i kategorie 

danych 

Pan/i dane osobowe niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej Administrator 

uzyskuje z następujących źródeł: 

• bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, 

• w przypadku osób ubezwłasnowolnionych od opiekuna prawnego, 

Kategorie danych pozyskanych : 

• imię, nazwisko, PESEL lub seriai numer paszportu, dane dotyczące zdrowia. 

Informacja o wymogu 

lub dobrowolności 

podania danych oraz 

konsekwencjach ich 

nie podania 

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie wyżej 

wymienionych  danych w celach określonych powyżej może skutkować odmową udzielenia 

świadczenia. 

Informacja w zakresie 

zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

oraz profilowania 

Pana/i dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również 

profilowania. 

 

 


