Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny
Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców
b) za pomocą adresu e-mail: sekretariat@spzozprzychodnia.pl
c) telefonicznie: (62) 785 51 88

Zakład Opieki

W SP ZOZ „Przychodnia” wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować
się drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: inspektorochronydanych@spzozprzychodnia.pl.
Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas
Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cel przetwarzania danych: Pana/Pani dane przetwarzane będą do celów związanych z wystawieniem
recepty i przepisaniem wskazanych leków.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.9 ust.2 lit. h oraz przepisy sektorowe 1
Odbiorcą Pana/Pani danych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i
zakresie niezbędnym do tych czynności (serwis IT, firma hostingująca)
Pani/Pana dane osobowe dotyczące wniosków na przepisanie leków stałych przechowywane będą:
do czasu ważności recept.
Przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych- czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania-czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
rozporządzenia ogólnego danych osobowych. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając
wniosek w sekretariacie SP ZOZ „Przychodnia”
w Sycowie lub za pomocą e-mail:
inspektorochronydanych@spzozprzychodnia.pl
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie nazwiska, imienia, nr pesel, adresu
zamieszkania jest obligatoryjne w celu realizacji Pana/Pani wniosku o wystawienia recepty.
Podanie danych w zakresie nr telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne.
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Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.13.IV 2018 w sprawie recept .

