
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

INFORMACJI SKARG I ZAŻALEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w 
Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- 
Dyrektor,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod 
numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 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 w związku z:

■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w 
szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu 
prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w 
przypadku ich nie podania.

5. Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego.

6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do 
państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Szpitala Powiatowego w Nowym 
Mieście Lubawskim, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w 
tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, 
posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.



9. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
jak również profilowania.


