
 
 
 
 

 

 
71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 
NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 
 

 
 

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

  
 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

(tj Dz. U. 2016 poz. 922) informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4,  

71-455 Szczecin.  
 

Szpital przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności  

w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku  

z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest 

dokumentacja medyczna.  
 

Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie 

przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zmianami). 
 

Pacjencie masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do 

kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922) w szczególności do uzyskania informacji: 

a. czy zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, 

b. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, 

c. od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, 

d. o źródle z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba, że administrator danych jest zobowiązany 

do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy 

zawodowej, 

e. o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

f. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane. 



Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących 

prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać również w siedzibie 

Administratora Danych Osobowych. 

Administrator określił następujące zbiory danych: 

1. Zbiór danych PACJENCI  - zawiera dane osobowe pacjentów, ich opiekunów, osób przez nich 

upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną – celem przetwarzania jest ochrona zdrowia, 

świadczenie usług medycznych, proces diagnostyczno – leczniczy prowadzony przez osoby 

zawodowo trudniące się leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie 

udzielaniem usług medycznych w  Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Szczecinie, 

2. Zbiór danych PRACOWNICY/ OSOBY FIZYCZNE BĘDĄCE STRONĄ UMÓW 

CYWILNO – PRAWNYCH – zawiera dane osobowe pracowników, zleceniobiorców, stażystów, 

studentów, osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych – celem przetwarzania 

danych jest przeprowadzanie procesu rekrutacji, przebiegu zatrudnienia, szkoleń i podnoszenia 

kwalifikacji oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z Samodzielnym Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, 

3. Zbiór danych KONTRAHENCI -  zawiera dane kontrahentów  Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie – celem przetwarzania danych jest przede 

wszystkim ewidencja faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zamówione przez   

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

1. bezpośrednio u Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 

w ograniczonym zakresie: 

2. telefonicznie pod nr 91/813 90 00 

3. na stronie internetowej www.spwsz.szczecin.pl 

4. za pomocą poczty elektronicznej spwsz@spwsz.szczecin.pl 


