Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SPSKM)
udostępniona w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień
przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018 zwanego dalej
RODO SPSKM informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(SPSKM) Administratorem.
Z Administratorem Może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres: ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice lub telefonicznie pod numer centrali: 32 2591200
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej iod@spskm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu
szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
4. W sytuacji realizacji szczepienia przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym danych o
zdrowiu jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdej osoby, u której wykonywane jest
szczepienie.
5. informuję, że podmioty realizujące proces szczepień zobowiązane zostały do
przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji o
wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy i udostępnienia ich do
Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia w celu obsługi,
organizacji i realizacji procesu szczepień.
6. Przetwarzanie i udostępnienie tych danych odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże jej brak uniemożliwi SPSKM wykonanie
obowiązku udostępnienia danych i tym samym realizacji szczepienia.
7. Administrator pozyskał dane osobowe:
a) bezpośrednio od Pani/Pana,
b) od Podmiotu, który otrzymał Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana, udostępnił je
do SPSKM i skierował Panią/Pana do SPSKM, w celu realizacji procesu szczepień.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie
do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9. W związku z faktem finansowania szczepień przez Skarb Państwa za pośrednictwem
Narodowego Funduszu Zdrowia dane osobowe zostaną przekazane do Centrum e-Zdrowie,
Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w celu obsługi, organizacji i
realizacji procesu szczepień.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
11. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności regulujących
zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach
przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te mogą
podlegać ograniczeniom na mocy przepisów prawa.
13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy.
14. Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
jak również profilowania

