
 

 Szanowni Państwo,  
na podstawie art. 12 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 

, informujemy ze:  

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Psychiatryczny w Radecznicy  

adres: ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznica.  
e-mail: sekretariat@radecznica.pl  

tel. sekretariat: 846818841  

Celem przetwarzania danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny w Radecznicy  
jest ochrona zdrowia, udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych i świadczeń 

szpitalnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 

2018r , JOE. 160), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym 

dane te są przetwarzane.  

Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione podmiotom/organom uprawnionym na  

podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1318).  

Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  

ich poprawiania. Realizacje tych uprawnień gwarantuje art. 15 i art. 16 RODO,  

Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Realizację tych uprawnień gwarantuje art. 13 pkt 2 ppkt d RODO,  

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:  
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

 

(tj. Dz. U. z .2012r., poz. 1318),  

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1038),  

• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U.  

 

z 2018r., poz. 617),  
• Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. DE. U.  

 

z 2018r., poz. 123),  

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018r ,  

 
poz. 160).  

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych   Administrator Danych Osobowych  

Mirosław Kuźma      Dyrektor Szpitala  

tel. 846818878      Lek. med. Łukasz Łobejko 
e-mail: red@radecznica.pl  

 


