
 
 
 

Klauzula informacyjna dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego 
Kielce realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii  

w Morawicy 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - w szczególności 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenie dyrektywy95/46/WE– zwane również RODO (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych ,osobie której dane dotyczą 
należy podać informacje dotyczące jej danych osobowych w art.13 RODO. 
 
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
z siedzibą w 26-026 Morawica, przy ul. Spacerowej 5 – zwane dalej ŚCP.  
 
2). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ŚCP w Morawicy: mgr Agata Domagała tel. 798 897 297; 
adres e-mail: iod@morawica.com.pl 
 
3). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) oraz 9 ust. 2 lit h) 
RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 
2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r o działalności leczniczej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie 
programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018.138 ze zm.). 
 
4). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na 
administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej. 
Dane osobowe osób, którym nie są udzielane świadczenia medyczne, a korzystają z pomocy Punktu 
Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego, przetwarzane są w celach statystycznych i służą do weryfikacji 
potrzeb związanych z programem CZP Kielce. 
 
5). Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, a także na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności:  
- osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,  
-  Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 
- innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym z administratorem  
w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej; 
-  innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta); 
-  dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
 
6). Dane osobowe pacjentów administrator przechowuje przez okres wskazany w przepisach 
dotyczących realizacji praw pacjenta, a w szczególnych przypadkach do 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.  
W przypadku korzystania przez Panią /Pana z pomocy Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego, której 
celem nie jest udzielanie świadczenia zdrowotnego, administrator przechowuje dane osobowe do 
czasu zakończenia realizacji programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego. 



 
 
 
7). Prawa osób, których dane dotyczą: 
-  prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, zgodnie z art.29 ustawy z dnia 6 
listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych.  
-  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia  
i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach prawa ustaw 
szczególnych.  
-  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
potwierdzenie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych (RODO).  
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – wynikającym  
w szczególności z art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Brak podania danych osobowych skutkować może odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki 
zdrowotnej. 
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania. 
 
 
 
Dokument z dn. 16.12.2020 r. (aktualizacja z dn. 03.02.2021 r.) 


