INFORMACJA DLA PACJENTA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz art. 11 ustawy
ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U.z 2018 poz. 1000)
Informujemy,:
Administrator Danych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl
Podstawa i cel przetwarzania .
➢ Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, oraz są niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie
publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), związany z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz
innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania,, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a w zakresie
jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody określonej w art.
6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
rzeczniku praw pacjenta.
➢ Dane osobowe są przetwarzane są również za pośrednictwem systemu monitoringu
wizyjnego (wizerunek) oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka, zwiększenia oraz umożliwienia
wykrywania zachowań szkodzących lub narażających go na straty, ochrony obiektu i
mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO
Udostępnianie i przekazywanie danych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa w szczególności:
a) osoby upoważnione przez opiekuna prawnego pacjenta do uzyskiwania dokumentacji
medycznej,
b) inne podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, gdy udostepnienie danych jest
niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w tym poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, Stacje Sanitarno Epidemiologiczne
c) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub inne podmioty wykonujące świadczenia socjalne
d) dostawcy systemów informatycznych i usług IT nadzorujący obsługę programów i
urządzeń przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe
e) inne podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy,
prokuratura, policja
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Okres przechowywania danych.
➢ Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) pacjenta
wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
➢ dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
➢ Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego
zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. 1994
Nr 111 poz. 535, art. 18e, ustawą o działalności leczniczej Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654
wynosi 3 miesiące od dnia nagrania poza zapisem z monitoringu pomieszczeń
przeznaczonych do izolacji -te przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od
dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego
zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku
toczącego się postępowania- art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
➢ nagrane rozmowy telefoniczne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia
nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono
stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
Prawa związane z przetwarzaniem danych .
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/ danych małoletniego oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych
małoletniego dotyczących narusza przepisy RODO.
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