
 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Szanowny Pacjencie! 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. Przedstawicielem Administratora jest 
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Agatę Fabian, z którym można się 
kontaktować korespondencyjnie pod adresem Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów oraz za pomocą poczty elektronicznej 
iod@olowoskowice.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych w celach: diagnozy medycznej, leczenia oraz terapii, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz 
zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

2) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej; 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; 

5) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia; 

6) przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom i podmiotom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. 
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrona Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w art. 29 ust. ustawy z dnia 
6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
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