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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OGRANICZANIA MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

WIRUSÓW, W TYM KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ O NAZWIE                     

COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 

Administrator danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, dalej zwane 

DCO, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez e-mail: iod@dco.com.pl lub pod nr tel.: 71 36 89 248. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane z uwagi na działania prewencyjne w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się  wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie art. 9 

ust. 2 lit i) oraz  art. 6 ust. 1 lit e), które przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia 

i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz zgodnie z motywem 46 RODO, tj. gdy 

jest to niezbędne do ochrony życia osoby której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jest potrzebne do 

celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się. Dane mogą być także 

przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f RODO*). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług 

zdrowotnych, wynikające z przepisu prawa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie 

możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych. 

 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze DCO,  

2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym 

przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na 

podstawie upoważnienia nadanego przez DCO,  

3) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia 

oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, 

4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie 

świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w 

zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej), 

5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom 

wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, 

6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
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7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu z jego upoważnienia państwowemu 

wojewódzkiemu inspektoratowi sanitarnemu. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy 

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

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, 

dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i 

dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany 

przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez DCO mają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia przetwarzania, a także 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania i żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie 

następuje konieczność dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów 

odrębnych. 

 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

 

DCO informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

tj. poza  teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie 

serwisu sprzętu diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać 

się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy DCO a tym podmiotem, zawierającą standardowe 

klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

 


