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KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA PACJENTÓW STOWARZYSZENIA „ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA” 

 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych pacjentów oraz ich rodzin, a w szczególności opiekunów prawnych 
i faktycznych jest Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci –Łupkowa” z siedzibą w Łodzi. 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: 91-528 Łódź, ul. Łupkowa 1, 

 przez e-mail: hospicjum@hospicjumdladzieci.org 

 telefonicznie: (+48) 42 656 97 97 
 
Inspektor ochrony danych 
Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą należy się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: 91-528 Łódź, ul. Łupkowa 1, 

 przez e-mail: rodo@hospicjumdladzieci.org 

 telefonicznie: (+48) 42 656 97 97 
 

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu: 

 diagnozy medycznej i leczenia (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 
ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO), 

 zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO), 

 zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia 
społecznego (art. 54 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa i art. 9 ust. 2 lit. h RODO), 

 profilaktyki zdrowotnej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej i art. 9 ust. 2 lit. h 
RODO), 

 realizacji celów statutowych Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” określonych w §5 
i §6 statutu. 

 
Odbiorcy danych osobowych 
Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe: 

 podmiotom uprawnionym (w szczególności właściwym organom administracji publicznej) na 
podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących), 

 podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych - w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i z zachowaniem przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych (w szczególności podmiotom świadczącym usług informatyczne, 
w zakresie badań laboratoryjnych, w zakresie sprawozdawczości z udzielonych świadczeń), 

 podmiotom upoważnionym przez osobę. 
 
Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 
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Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 
ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w powołanym przepisie oraz przepisach odrębnych. 

 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – 
w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu, 

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami 
prawa do ich przetwarzania, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby 
Stowarzyszenie przesłało dane osoby do innego administratora. Zostanie to wykonane tylko wówczas, 
gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Obowiązek podania danych  
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym  - wynikającym w szczególności 
z art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz warunkiem 
realizacji opieki medycznej. 
 
Informacje dotyczące profilowania 
W trakcie przetwarzanie danych osobowych pracowników nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania.  
 

 

………………………………………… 
                    Podpis 

  


