Załącznik Nr 1 do Polityki realizacji praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu (Z- POL-SZBI/004-01)

KLAUZULA INFORMACYJNA – K1
dotycząca przetwarzania danych kontaktowych opiekuna chorego, podawanych w ramach kwalifikacji na miejsce refundowane przez NFZ

Zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „AKARI” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzeszy nr 35, 21-300 Radzyń Podlaski;
2) inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy „AKARI” sp. z o.o. jest Pani Jaklińska
Magdalena; dane kontaktowe: Ustrzeszy nr 35, 21-300 Radzyń Podlaski, adres e-mail: zol@ustrzesz.eu;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z procesem kwalifikacji
chorego, przyjęciem go do naszego Zakładu i realizacji usługi opiekuńczo-leczniczej; przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust 1 lit. c) RODO), na podstawie wytycznych ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
cel przetwarzania danych w szczególności:
• *Twoje imię i nazwisko – te dane są nam potrzebne, abyśmy mieli wiedzę z kim konkretnie będziemy się kontaktować;
• *nr telefonu – jest nam potrzebny do telefonicznego skontaktowania się z Tobą, aby omówić kwestie uzupełnienia
dokumentów kwalifikacyjnych, ustalić termin przyjęcia chorego do Zakładu po dojściu kolejki, czy np.: poinformować
Ciebie o wysłaniu chorego do szpitala w trakcie pobytu chorego w ZOL;
• *adres korespondencji – jest nam potrzebny do wysłania Tobie decyzji kwalifikacyjnej z informacją czy chory się
zakwalifikował i który jest obecnie w kolejce oczekujących;
*powyższe dane zostaną wpisane do kolejki oczekujących prowadzonej w formie pliku WORD jako dane kontaktowe opiekuna
chorego
4) odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach prowadzonych kontroli;
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat;
6) posiadasz prawo do:
•
•
•
•

•

dostępu do treści swoich danych – oznacza to, że masz prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas
Twoje dane osobowe, oraz prawo dostępu do nich;
do sprostowania danych – oznacza to, że masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych
nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych Ciebie dotyczących;
usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) – oznacza to, że masz prawo żądania od nas niezwłocznego
usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane; były przetwarzane niezgodnie z
prawem;
ograniczenia przetwarzania – oznacza to, że masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w
przypadku gdy: kwestionujesz prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich
usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; administrator nie potrzebuje już danych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
przenoszenia danych – oznacza to, że masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych Ciebie dotyczących, które
nam dostarczyłaś/dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego, oraz żądania od nas przesłania tych danych innemu administratorowi

7) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność omówienia kwestii związanych z ewentualną koniecznością uzupełnienia
dokumentów niezbędnych do kwalifikacji chorego, poinformowania Ciebie o możliwości przyjęcia chorego do Zakładu (po
dojściu kolejki) i ustalenia konkretnego terminu przyjęcia;
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.
Oświadczam zapoznanie się z klauzulą: ………………………………………………………………………
Czytelny podpis i data

