
Klauzula iĘołmacyjną o§obolłl upowabtionyfu pftez pacjentów .lo udostępnienią
do k ume rrtacj i me dycn ej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentrr Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 ż dnia2'l
klvietnia 2016 r. r.v sprałie ochrony osób fiZycżnych w zwiąZku Z przetwarżaniem danych
osobowlch i w sprawie swobodnego przepł},$u takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/,16/WE Z dnia 27 kwieŁia 2016 I. (dalej RoDo) informuję, iż:

l) Administratorem Pństwa danych jest sP ZoZ WSPR w BiĄmstoku, ul. Poleska 89,

15-874 Bialystok; emailI seketariat@wspr,bialvstok,D1, tel, 85 663 73 01;

2) Kontakt do lnspektora Danych Osobow"vch - e-mail iod@ysprliąĘolqkł.!;

3) Państwa dane są zbierane w celach ł,ynikając,vch z prarłnie uzasadnionych interesów
realizorłanvch przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, rłynikających z afi,6 ust. 1 lit. c
RODO oraz arr. 26.ust. 1 ustarł1 z dnia 6 listopada 2008l, o prarvach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Państwa dane osobowe będą pźetważanę wyłącznie lv celu
dokumentowania vłŃciwej realizacji plaw pacjenta tj, udostępnienia dokumentacji
med_vcznei osobom upoważnionym;

4) Panstwa dane mogą być przekazy*,ane podmiotom współpracującym z SP ZoZ WSPR
w Białymstoku na podsta\ł,ię za\ł,ańych ulnół,, zgodnie z oborviązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczegó]ności podmiotom
świadczącym usłrrgi infomlatyczne;

5) Państwa dane osobowe będą pzecho\ł}.wane pźęz okres \łfnikający z plzepisów ustawy
ż dnia 6 ]istopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku PIaw Pacjenta oraz lnstrukcją
Kancelaryjną sP ZoZ WSPR rł,Białymstoku:

6) Nie przet\\,arzany Pństwa danych w sposób Zautomatyzowany: W tym \Ą, formię
profilowania, Nie przekazujemy Państwa d.tnych do państw trżecich lub organizacji
międąnarodowlcl,t;

7,) Przysługuje Państwu pra\\,o do dostępu do własnych danych, ich sprostowania. usunięcia,
1ub ograniczenia przet\.\,arżania 1ub prav,o do lvniesienia sprzeciwu do przet§,alzania
danych;

8) Wspomliane prawa Inożna zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się
na stronie 1\1w!,,pogotowie.bialystok.p] lub w seketariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89,
15-874 Bialystok;

9) Prz,vsługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzolczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobovrych;

i0) Podanie pżez Pństwa danych osoboqr.ch jest dobrorł,olne, lecz niezbędne do
zrealizo,wania obowiąku pmwnęgo w zakesie udostępnienia Ządanej dokumentacji
med,vcznej pacjenta;

1l) Państwa danę wpro\r,adzone do systemu infomatvcznego nie będą przet\ł,arzane W sposób
żautomaiyżowany oraż nie będą poddawane profilorvaniu.
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