
 

  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH SOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH   

W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DZIECIĘCYM IM. J. BRUDZIŃSKIEGO  

W BYDGOSZCZY 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. 

J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 

2. Dane osobowe pacjentów i ich opiekunów przetwarzane będą w celu udzielenia 

świadczeń zdrowotnych, zapobiegania powstania chorób i promocji zdrowia. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

4. Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

chyba, że wynika to z indywidualnej umowy z pacjentem/opiekunem pacjenta i wyrazi 

on na to zgodę. 

5. W wykonywaniu swoich zadań Szpital współdziała z podmiotami leczniczymi i 

innymi instytucjami  - tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta. 

6. Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych 

z wyjątkiem dokumentacji której okres przechowywania określony jest w innych 

przepisach prawa. 



 

8. Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach 

prawa, przez okres niezbędny do realizacji  umów. W celach, na które osoba, której 

dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich (lub podopiecznego) danych 

osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Szczegółowe 

zasady przechowywania danych, określono w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych 

przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby 

istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą. 

11. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

12. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

iod@wsd.org.pl lub pod numerem telefonu 513-403-201 w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. 

13. Ma Pan/Pani prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 

Edward Hartwich 

 

Bydgoszcz, dnia 15.01.2019 
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