
RODO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z 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 (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@barlicki.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych  

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i inne podmioty, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń 

medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, prawnej, informatycznej, rozliczeniowej 

związanej z ubezpieczeniem społecznym; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu w Szpitalu 

na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia  – 30 lat; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 01, 

Infolinia 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), w przypadku gdy uzna Pani/Pan że 

Szpital jako Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO; 

8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych  jest obligatoryjne  

na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Łódź, 25.05.2018r. 


