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Polityka Prywatności   

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym 
w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące 
sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych przetwarza dane osobowe i wrażliwe w 
oparciu o przepisy prawa, m.in.: 

1.      Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014 r. poz. 1182   – tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami). 

2.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, 
poz. 1024). 

3.     Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,Ustawę o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011r.  

Administrator Danych Osobowych  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182   – 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul.29 Listopada 57, 38-700 
Ustrzyki Dolne. 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za nadzór nad prawidłowym 
przetwarzaniem danych Pacjentów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany na mocy 
zarządzenia Administratora Danych Osobowych.   

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji 

Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wytyczne prawa polskiego regulującego proces 
przetwarzania danych osobowych i medycznych oraz w oparciu o:  

 Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 
z późniejszymi zmianami);  

 Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 1182 z 
późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); 

 Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany Informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. Ustaw poz. 526). 
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Wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych przetwarzający 
dane osobowe zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania 
wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy 
zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych.  

Dostęp do danych osobowych jest profilowany zgodnie z zasadą, że do przetwarzania danych osobowych 
dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako 
uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.  

Dane osobowe 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o 
świadczonych usługach medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – 
statystycznych.  

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych jest dobrowolne, a ich 
przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 
32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z 
późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo do: 

- informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, dostępu do danych osobowych, zmieniania 
tych danych, otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach 
prawa.  

- aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego 
możecie Państwo dokonać w każdej chwili poprzez wizytę w naszej placówce. Zmiana danych osobowych może być 
dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Ustrzykach Dolnych  w warunkach autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis Klienta).  

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem 
protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe stanowią własność 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych i są zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych nie ujawnia danych osobowych osobom 

trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa (m. in. 

ZUS, policja, sąd, prokuratura).  

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać 

udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.   

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zastrzega sobie prawo do zmian w treści 

polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach 

technologiczno-informatycznych. 


