Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście z siedzibą w Warszawie (01-445), przy ul. Ciołka 11,
adres e-mail: iod@zozwola.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych SPZOZ Wola-Śródmieście jest możliwy pod adresem:
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa, e-mail: iod@zozwola.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi wystawiania recept niezbędnych
do kontynuacji leczenia wystawianych przez lekarzy i pielęgniarki bez dokonania osobistego
badania Pacjenta poprzez usługę „Recepta onLine” na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust.
2 lit. h) i i) 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, w zw. z art.
42 UZL i 15b UZP.
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania
oraz podmioty świadczące SZPLZO usługi w zakresie IT.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie korzystania z usługi „Recepta Online”
do czasu rezygnacji z tej usługi w trybie określonym w ust. 15 Regulaminu, natomiast w zakresie
dokonanych wpisów w dokumentacji medycznej przez okresy wskazane w przepisach prawa,
dotyczące całości dokumentacji medycznej.
SPZOZ Wola-Śródmieście nie stosuje takich sposobów przetwarzania danych jak np. profilowanie
oraz nie podejmuje decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe
Pacjentów. SPZOZ Wola-Śródmieście nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
•
prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
•
prawo do sprostowania danych osobowych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi „Recepta
onLine” i wystawienie recepty przez lekarza lub pielęgniarkę bez dokonania osobistego badania
Pacjenta.

