Kto przetwarza Państwa dane osobowe
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału
zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80
00, fax: (12) 646 89 30.

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z
Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19 ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia i
finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia zebrane dane osobowe zostaną wprowadzone do
systemu gabinet.gov.pl prowadzonego na platformie P1, w celu automatycznego wystawienia dla
pacjenta e-skieowania na szczepienie:
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie
Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
• imię, nazwisko, numer PESEL, informacja czy dana osoba należy do personelu medycznego
– w celu wystawienia e-skierowania na szczepienie;
• dane kontaktowe: adres email, telefon – w celu realizacji procesu rezerwacji terminu
szczepienia, powiadomienia pacjenta, przekazania wzorów formularzy do wypełnienia, oraz
zrealizowania szczepienia w systemie gabinet.gov.pl, prowadzonego na platformie P1;
• grupa zawodowa, informacja czy dana osoba pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im.
Ludwika Rydygiera – w celu realizacji obowiązku sprawozdawczego względem Urzędu
Marszałkowskiego, dotyczącego monitorowania procesu szczepień.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie następujących
przesłanek:
• Art.6.Ust.1.Pkt.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze - w odniesieniu do zadań Szpitala węzłowego w realizacji Narodowego
Programu Szczepień;
• Art.6.Ust.1.Pkt.b) przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi - w odniesieniu do realizacji Narodowego Programu Szczepień;
• Art.6.Ust.1.Pkt.c) przetwarzania niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - w odniesieniu do informowania pacjenta o
szczepieniu;
• Art.6.Ust.1.Pkt.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu
do nałożonych na Szpital obowiązku sprawozdawczego wobec Urzędu Marszałkowskiego.
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2016 r. poz. 186), osoba wnioskująca o szczepienie jest pacjentem w rozumieniu przepisów
ustawy, a zebrane dane osobowe należy rozumieć jako dane pacjenta.
Udział w szczepieniach przeciwko COVID-19 jest dobrowolny, niemniej zgodnie z obowiązującymi
przepisami podanie danych osobowych przez pacjenta jest niezbędne do zrealizowania
świadczenia.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego
liczonego od daty zebrania danych osobowych i nie krócej niż 60 dni od wystawienia e-skierowania.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe
Odbiorcą zebranych od Państwa danych osobowych są następujące uprawnione do tego instytucje:
• Centrum e-Zdrowia;
• Ministerstwo Zdrowia;
• Narodowy Fundusz Zdrowia;
• Urząd Marszałkowski (informacje statystyczne).
Państwa dane osobowe będą w trakcie przetwarzania przekazywane zewnętrznym podmiotom
przetwarzającym, do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie umowy
zawartej z dostawcami serwisów informatycznych:
• Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
kontakt: https://support.google.com/
Z zasadami przetwarzania danych przez procesora można się zapoznać tutaj:
https://policies.google.com/?hl=pl
• SetMore PO BOX 80040, Portland, Oregon [OR], 97214
kontakt: https://support.setmore.com/en/
Z zasadami przetwarzania danych przez procesora można się zapoznać tutaj:
https://www.setmore.com/?utm_source=header&utm_medium=booking%20page&refId=e4
5ebb8f-5c41-440a-9b63-308f6e78c637#privacy-policy
Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie
niezbędnym do zapewnienia działania formularzy, kalendarza i innych usług informatycznych
niezbędnych do zaplanowania i wykonania szczepień.

Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego
podejmowania decyzji
Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych
osobowych, oraz:
• prawo do sprostowania błędnych danych;
• prawo do uzyskania kopii danych;
• prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
• prawo do wnioskowania o usunięcie danych.
Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki,
zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy
prawa.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:
• Telefon kontaktowy: (12) 646 88 88
• Adres poczty elektronicznej: rodo@rydygierkrakow.pl
Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej
formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna niniejszych informacji
Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

