
 
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SZCZEPIEŃ  
PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
Szanowni Państwo ,  
 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
 z 04.05.2016) informuję, iż:  Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem 
pisząc na adres: SPWSZ ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin lub telefonując pod numer: 91 813 90 00. Możecie również 
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na 
ww. adres, telefonując pod numer: 91 813 95 80 lub drogą elektroniczną iod@spwsz.szczecin.pl 

2. Państwa dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, w tym organizacji i realizacji procesu szczepień 
przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. 

3. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz art. 6 ust. 1 lit. a,c,d) oraz art. 
9 ust.1 lit. h, i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

4. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w innych 
celach niż zdrowotne, wskazanych w RODO, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 
2 lit. c), f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu może należeć 
konieczność wystawiania niektórych zaświadczeń, obrona praw i dochodzenie roszczeń przez Administratora w związku 
z prowadzoną przez niego działalnością, prowadzenie nieinterwencyjnej działalności badawczo-naukowej a także 
ochrona praw i bezpieczeństwa Pacjentów i innych osób. 

5. Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie  
i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 
świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach administrowania  i serwisowania systemami informatycznymi. 

6. Administrator otrzymał Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy. 
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia, a także Centrum e-Zdrowia, 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 
wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

8. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
9. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem 

prawa  lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie Państwa 
danych nie będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa).  

10. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak 
również macie prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w granicach określonych przepisami prawa. Zasady 
udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa i wewnętrzne regulacje 
Szpitala. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 w SPWSZ 
w Szczecinie. 

13. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 

Małgorzata Usielska 
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