INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA I PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU eLABORAT

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22, tel. 17 24 04 700
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, dane kontaktowe:
tel. 17 24 04 763, adres e-mail: iod@spzoz-lezajsk.pl
3) Cele przetwarzania osobowych danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania wyników badań laboratoryjnych
Pacjentom przez Serwis internetowy eLABORAT.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania jest zgoda Pacjenta (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
5) Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub
podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia.
6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż to wynika
z postanowień umowy łączącej SP ZOZ w Leżajsku z właścicielem Serwisu firmą Marcel S.A.
7) Uprawnienia z art. 15 –21 RODO
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8) Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9) Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
10) Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi realizację
usługi.
11) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie.
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