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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 

wypełnianiem ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID -19 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str.1), zwane dalej RODO”, informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy  

z Przychodnią SP ZOZ z siedzibą w Żarach przy ul. Domańskiego 2.kontakt: info@105szpital.org.pl. 
 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105.KSzWzP jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy 

Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych” lub na adres e-mail:  iodo@105szpital.pl. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wstępnej oceny stanu zdrowia w kierunku zakażenia 

koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń, na podstawie art. 

9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, a także w celu udostępniania właściwym służbom danych w razie stwierdzenia zakażenia- 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi. 
 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

             a. Służby sanitarne lub kryzysowe w razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 

             b. innym podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

             c. podmiotom świadczącym usługi dla szpitala w zakresie świadczenia usług medycznych 

                i serwisowych na   podstawie zawartych umów powierzenia. 
 

5) Pana/Pani dane osobowe zawarte w ankiecie wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID -19, traktowane 

będą jako element wywiadu lekarskiego przed udzieleniem świadczeń medycznych i będą przechowywane przez 

szpital, w dokumentacji medycznej udzielonych świadczeń, przez okres przewidziany przepisami Ustawy z dnia 

06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019.poz 1127 ze zm.) tj. w zależności od 

rodzaju dokumentów oraz wieku pacjenta - od 2 do 30 lat. W przypadku dokumentacji medycznej podstawowy 

okres przechowywania dokumentacji medycznej trwa 20 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w 

którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne. 

Jeśli ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID -19 zawierająca Pani/Pana dane osobowe, 

zostanie wypełniona w celu innym niż bezpośrednie poprzedzenie udzielonych świadczeń medycznych (np. 

dozwolony pobyt na terenie szpitala, odbiór wyników, rejestracja na leczenie itp.). dane w niej zawarte, będą 

przechowywane przez szpital w celu ich ewentualnego ujawnienia na polecenie służb sanitarno-epidemicznych, 

przez okres do roku od ogłoszenia ustania stanu pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.  

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Dokładny opis praw, jakie Pani/Panu przysługują wraz z procedurą ich realizacji, znajduje się na stronie 

internetowej szpitala pod adresem  http://www.105szpital.org.pl/ w zakładce „Przetwarzanie danych osobowych 

RODO”. 

Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.  
 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ze względu na obowiązujące przepisy prawa 

             a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości dostępu do świadczeń medycznych. 
 

9) W przypadku pacjentów spoza unii europejskiej lub pacjentów ubezpieczonych poza EOG dane mogą być 

przekazane odbiorcy w państwie trzecim, lub organizacji międzynarodowej. 
 

10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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