
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów 

 
Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., na podstawie art.13 ust.1 i 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 (RODO), informuje iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Opolu 
sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Kośnego 53 45-372 Opole. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów RODO osobom, których dane 
są przetwarzane, możne się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

◦ telefonicznie pod numer telefonu 77 44 33 697  

◦ za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@szpital.opole.pl 

◦ korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Wojewódzki w Opolu 
sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na 
podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ; 

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

4. Pani/Pana dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

- innym podmiotom świadczącym usługi medyczne w zakresie w jakim jest to konieczne do 
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

- organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 
na podstawie zawartej umowy powierzenia zgodnej z art. 28 RODO (np. laboratoriom 
diagnostycznym, firmom świadczącym serwis IT lub serwis sprzętu elektromedycznego, 
firmom świadczącym usługi audytorskie); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechwywane przez przez okres wynikający z przepisów 
prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; . 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub 
ograniczenia przetwarzania.   

8. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

10. Szpital nie podejmuje wobec pacjentów decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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