Informacja o przetwarzanych danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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: Rozporządzenia)
Współadministratorzy w oparciu o podpisane porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi
informują, że będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:
1. Współadministratorem I Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 13 82.
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 10 35.
Współadministratorem II Twoich danych jest Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych, którą reprezentuje Przewodniczący Komisji, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach,
2. Powołany jest wspólny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:
iod@kielce.uw.gov.pl., lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41/342 17 53 .
3. Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, przetwarza Twoje dane w celu rozpatrzenia
wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu zapewnienia obsługi administracyjno –
biurowej Komisji oraz archiwizacji akt Komisji
Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: Rozporządzenia)
w związku realizacją w/w ustawy
W przypadku danych kontaktowych, przekazanych dobrowolnie przez Ciebie w celu usprawnienia
komunikacji w trakcie postępowania o ustalenia zdarzenia medycznego oraz zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. podstawą przetwarzania
danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Twoich danych będą:
−

podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;

−

szpitale, biegli wyznaczeni z listy Rzecznika Praw Pacjenta;

−

Prokuratura i Sądy Powszechne;

−

Operator pocztowy, firmy kurierskie.

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego okres 10 lat po zakończeniu
postępowania natomiast dokumentacja medyczna może być na Twój wniosek zwrócona lub w przypadku
braku wniosku będzie zniszczona.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz:
−

prawo dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 Rozporządzenia;

−

prawo do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

−

prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 Rozporządzenia;

−

prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych zbieranych na podstawie
wyrażonej zgody, art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przed
Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego.
9. Dotyczące Ciebie decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich
profilowaniu.

Informacja o przetwarzanych danych
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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: Rozporządzenia)
Współadministratorzy w oparciu o podpisane porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi
informują, że będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:
1. Współadministratorem I Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 13 82.
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 10 35.
Współadministratorem II Twoich danych jest Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych, którą reprezentuje Przewodniczący Komisji, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach,
2. Powołany jest wspólny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:
iod@kielce.uw.gov.pl., lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41/342 17 53 .
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia, czy zdarzenie, którego następstwem
była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c Rozporządzenia oraz:
a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4. Realizując cel określony w punkcie 3 przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych
osobowych: dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres do korespondencji
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania są:
a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują),
uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane
osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewódzka Komisja zobowiązana jest doręczyć;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Świętokrzyski powierzył
takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
c) Prokuratura i Sądy Powszechne;
d) Operator pocztowy, firmy kurierskie
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego okres 10 lat po zakończeniu
postępowania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz:
−

prawo dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 Rozporządzenia;

−

prawo do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Twoje dane osobowe zostały pozyskane z dokumentacji medycznej zgromadzonej w postępowaniu
lub od stron postępowania (wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy, kierownika podmiotu
leczniczego lub pełnomocnika podmiotu leczniczego);
10. Dotyczące Ciebie decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich
profilowaniu.

