
SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU – BIAŁEJ 
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 828 40 40, e-mail: iod@szpitalpediatryczny.pl 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 83,  
43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych 
drogą listowną na adres: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: 
iod@szpitalpediatryczny.pl  lub pod nr tel. 33 828 40 40 

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności leczniczej, zarządzania usługami opieki zdrowotnej 
oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej. Państwa dane będą również przetwarzane w celu rozliczania udzielonych 
usług medycznych pod względem księgowym a w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych również dla celów 
rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi organami, jeżeli wymagają tego przepisy prawa 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702) 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Przetwarzamy 
Państwa dane na podstawie 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 osobowych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)  
w zakresie prowadzenia działalności leczniczej w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej, art. 6 ust. 1 lit. d) w zakresie, 
jaki jest niezbędny do ochrony żywotnych interesów pacjenta, art. 6 ust. 1 lit e) w zakresie, w którym jest to niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 9 ust. 2 lit c), h) i g) w zakresie, w jakim przetwarzanie obejmuje 
dane szczególnie chronione, w związku z:  

• Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)  

• Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.) 
• Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z. 2020 r. poz. 295 ze zm.) 

• Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 695)  

• Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702) 

• Ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.  685) 
6. Będziemy udostępniać Państwa dane uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym np. NFZ, GIS, 

transportowi medycznemu, innym placówkom medycznym w celu zachowania ciągłości leczenia, laboratoriom, ubezpieczycielom 
oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom systemów 
informatycznych, podmiotom zapewniającym serwis urządzeń medycznych, informatycznych, podmiotom, którym zlecamy 
niszczenie dokumentacji medycznej po upływie terminu jej przechowywania oraz podmiotom, którym powierzamy archiwizację 
danych z nagrywanych rozmów telefonicznych 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania do ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w zakresie udzielonej zgody prawo do ich usunięcia. 
W przypadku wyrażenia zgody mają Państwo również prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem 

8. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, tj: 

• Dokumentację medyczną - 20 lat 

• Dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz dokumentację 
medyczną zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat 

• Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat 

• Skierowania na badania, na podstawie, których udzielono świadczenia – 5 lat, natomiast skierowania, które nie zostały 
zrealizowane z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata, licząc od daty wystawienia 
skierowania 

• Dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata 
9. Informujemy, że w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej stosowany jest monitoring wizyjny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 23 a Ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) oraz art. 18 d Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685), którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom  
i ochrona mienia Szpitala. Dane zapisywane w systemie monitoringu przechowywane są przez okres wynikający z wielkości 
przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 39 dni, a następnie są nadpisywane przez kolejne nagrania. 
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub 
zostanie powzięta informacja, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do momentu 
prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu przetwarzane na podstawie art. 18 e Ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego archiwizowane są, przez co najmniej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego 
zarejestrowania, o ile nie zostaną one zabezpieczone jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania. 
Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są: wjazd do Szpitala od strony ul. Sobieskiego, tereny wokół Szpitala od strony parku, 
pomieszczenia Izby Przyjęć, korytarz przed Apteką Szpitalną oraz przed pracowniami usg i rtg. Monitorowane są również wybrane 
sale pacjentów w oddziale psychiatrycznym.  Wszystkie obszary monitorowane są oznaczone piktogramami  

10. Informujemy, że rozmowy prowadzone z personelem Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Rejestracji do Poradni 
Specjalistycznych są nagrywane. Nagrania będziemy przechowywać odpowiednio przez 3 i przez 1 miesiąc od daty ich 
zarejestrowania 

11. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw spoza EOG ani ich przetwarzać w sposób zautomatyzowany,  
w tym również w formie profilowania 

12. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli 
uznacie Państwo, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa 


