
(,

í"o,.*nu,Ę^* i,*,

(
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W oclpowicclzi na intctpelac|ę RacInego

d otyczącą zabezpieczel] i a dany clr pa cj elltĺi w
inf'orrlluję:
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Jcľzy' Koltlrz

Staľosta Busl<i

Staľostwo Porviatowe

rv Busku-Zdľoju

Raciy Powiittil w Busku-Zdl.oju Palla .ialla Bartĺlsika.
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Aclnlirlistľatoľettr clanych osobo\Ą.y_ci] paciel)tów jest Zespół opieki Zc]ľowotnej w Btlsktl-Zclľoju.Adlninistľator wyz'rlaczył Inspektoľa ochr'ony Danych, z którym lllożna się kolrtaktorvać \^iervszystkiclr spľawach clotyczących pľzetwa rzania clanych osobowycl] oľaz koľirystania 7' I)ľawz'w i ł1z'al.ly ch z p ľze t r.va ľza n i e lrl cl a ny c h.

l)ane osobo\ve Są poĺlar'lane ])I'^'cZ pacjelrta bezpośľec1llio l.v lllonletrcie zgłoszeuia clo szpiĺala
'v sposób' ktĺiry gwal'alltujc' zc osoby pclstľolllle nie bęĺ1ą w stanic rvcj.ść w posiaĺJanic inÍblrllelc.jl.kľĺil'e nie są dla rlich pĺ'z'ez'naczolle, tj.: osobiście, pclpľzez zgłoszelrie telc1bniczrle' ocl Zl'Społtlľatorł'nictr'va lnec1ycznego' W pľzypaclktl usług nrcclycylly pl'acy clane są 

'll.zĺ:ką2yq, 
ĺlne IakŻe 1lrzczpľacoclaw'cę kielrrjącego pľacownika na baclallía' W pľzypaciku kontylltracjí leozellia ľoz1loczętegorv innyllt miejscu' danc lllogą być otľzylrr)'wane ľólvniez oĺl innyĺ:h plactiwek lllcĺ'yczllyĺ:h.W szczególnyclr syttlac.jach tlzasaĺ]nionyclt slalleltl z.cĺľowia pircjenta ĺlane clsoborł,c llrogą byótlzyskiwalle ocl osób b]iskich' Na potrzeby rlnlĺlwian lawlzylpľZctl'arzalle są clallc obcjIllu|ącc: inlic,nazi'visko' llłeć' PBSllt' lub clatę uľoclzeltia (rv pľzrypadku bľaku lltlnlcľtl PESEL), l.lLtn]cľ telcĺolltr'adres c-lllaiI. Povr,yzsze c1alle Są lvykorzrystyi.vane takze w celtl wcl1lĺl]io.j1 tożsalności pľzeĺludzie]clr jerll świadozell ia zdľo.lvotnego.

Acĺlltinistľatoľ Dalrych' .jako pocllniot Ieczlriczy, .jest zobowiązany c'o pľowadzelliai pľzechowytvalliĺl clokunlcllĺacji llleclyczlej, któľej tľeść i zakľes okľeśIa.ją obclwiązujące pľzepisypľawa' I)anc zztwaľte w doktllllclltac.ji obc.inltlią ln'ilr. opis pľzebiegtr pľocesu leczellia i diagnosýkí,Pľzetrvarzanie clallych osobo'vych jest niezbędnc clo cclól,v uclzielania świaclczeli zclt,owotn1,gh



(diagnosťyka' pľoÍilaktyka, teľapia) oľaz zuządzania usługami opieki zdľowotnej (np. ľozliczeli
z płatnikiem' pľowadzenia i pľzechowywania dokunelrtacji medycznej, weryfikacji tożsanrości przed
wizytą.

Dane osobowe pacjentów i pľacowników Zespofu opieki Zdrowotnej w Busku_Zdľoju
ptzetwaľzane są na podstawie aľt. 9 ust. 2 lit' h RoDo w związku z przepisami ľegulrrjącynri pľoces
udzielania świadczeŕr zdľowotnych, w szczegilności ustawy z dnia l5 kwietnia 2Oll r.o działalności
Ieczsĺlczej' ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pľawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw Pacjenta oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczerriach opieki zdrow'otnej finansowanych ze śľodków
publicznych' Szczegółowy opis sposobu pnetwarzania danych osobowych w Zespole opiekiZdľowotnejwtsusku-Zdrojuzunieszczolryjestnastľonie@.

Zgodnie z wymogami Zespół opieki Zclľowotnej w Busku_Zdr.oju wdrożył Politykę ochĺony
Danych osobowych i Instľukcję Systetnu Infoľntaýcanego. Wszyscy pľacownicy nają nadane
upoważnietria i upľawnienia do pľzetwarzania danych osobowych pacjelrtów zgodnie zę
stanowiskienr służbowym, zakľeselrl obowiązków i wykonyrł.anyrrri czynnościami. Z podnriotami
zewnętrznynri zawarte zostĄ unowy powieľzelria przetw arzatua danych osobowych.
Zabezpieczetia danyclr pľzechowywanych w formie elektľonicznej gwaľanfują, że osoba
nieupoważniona nie będzie nrogła uzyskać dostępu do systerntr lub komputeľa, na ktÓrynr pľacuje
system.

Z poważanietrt


