
 

       Wykaz klauzul i zgód w zakresie przetwarzania danych  

osobowych, wraz ze zdefiniowanym odpowiedzialnym  i sposobem  

wdrożenia w Grupie Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding. 

Dotyczy Administratora Danych: Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4,  

            Szczecin 70-653  (lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 126) 
 

1) Klauzula Informacyjna dot. Szkół podstawowych, licealnych 

2) Klauzula Informacyjna dot. Pacjentów 

3) Klauzula informacyjna dot. monitoringu GPS ambulansów transportu sanitarnego, medycznego  

4) Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w ramach POZ 

5) Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Szpitalu 

6) Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Centrum Obsługi Pacjenta 

Call Center 

7) Klauzula Informacyjna dot. skarg i wniosków kierowanych do podmiotu leczniczego. 

8) Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku 

9) Klauzula informacyjna – dla kontrahentów   

10) Klauzula informacyjna – dot. Korespondencji  

11) Klauzula informacyjna – e-rejestracja.  

12) Klauzula informacyjna RODO dla oferentów. 

13) Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.  

14) Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło, kontraktów 

15) Klauzula informacyjna dla umów o pracę  

16) Klauzula informacyjna RODO dotycząca personelu medycznego 

17) Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego 

18) Klauzula Informacyjna dot. Szkół rodzenia 

19) Polityka prywatności naszego Fanpage / Strony firmowej na FaceBook 

20) Polityka prywatności i cookies. 

21) Klauzula informacyjna dotyczy osób, które w wyniku zebranego wywiadu epidemiologicznego, 

zmierzonych parametrów maja lub nie maja symptomów podejrzenia zachorowania na COVID 19 

22) Udostępnienie informacji publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna dot.  

Szkół podstawowych, licealnych : 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej zwanej: „RODO”),  niniejszym informuję o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 

lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym 

związanych.  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej 

oraz jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji świadczeń z zakresu medycyny szkolnej, prowadzenia wymaganej 

dokumentacji oraz  zarządzania udzielanymi świadczeniami i kontaktowania się w uzasadnionych wypadkach w oparciu o: 

 

art. 6 ust 1 pkt a), tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie w celu wskazanym 

w treści udzielonej zgody. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

- art. 6 ust 1 pkt c), tj, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności 

wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych , ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 

r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

 art. 6 ust 1 pkt f), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na 

obronie praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością; 

- art. 9 ust. 2 lit. c), tj. w celu ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia) 

- art. 9 ust. 2 lit. j) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych 

- art. 9 ust. 2 lit. h), tj w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady ich w wykonywania w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 

dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  

− dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest 

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,  

− dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest 

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,  

− zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 

10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,  

− skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,  

− skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: o 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 

o 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie  

– w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym 

terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,  

− dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat Pana/ 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  (lokalizacja 

Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 126) 
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Pani dane osobowe lub osób, których  jest Pan/Pani opiekunem prawnym mogą być przekazane przedsiębiorstwom, z którymi 

zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach związanych z udzielaniem świadczeń. Nie dotyczy 

danych osobowych wrażliwych. 

 

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wskazanych ww. 

celów.  

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Nie podanie danych może skutkować 

brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może 

prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. 

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości 

realizacji celu, na który wyrażono zgodę. 
 

Uczeń: ……………………………………………………………….. <- (imię i nazwisko) 

Szkoła: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres)  

 

 

................................................................................................. 
data i podpis opiekuna prawnego ucznia lub ucznia powyżej 16 lat 

 



Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

przekazywanie oddzielnego dokumentu przy rozpoczęciu roku szkolnego 
rodzicom, opiekunom prawnym do zapoznania się i podpisania  

Pielęgniarki  Szkolne 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul  Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany 
za www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna dot. Pacjentów: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 

4, 70-653 Szczecin 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych w oparciu o: 

 

1) art. 6 ust 1 pkt a), tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie w celu 

wskazanym w treści udzielonej zgody. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

2) art. 6 ust 1 pkt c), tj, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w 

szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy, ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 

rozliczeń podatkowych, w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

3)  art. 6 ust 1 pkt f), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego 

na obronie praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością 

4) art. 9 ust. 2 lit. c), tj. w celu ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, 

życia) 

5) art. 9 ust. 2 lit. j) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych 

6)  art. 9 ust. 2 lit. h), tj w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady ich w wykonywania w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą 

z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  

− dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest 

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,  

− dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest 

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,  

− zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 

10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,  

− skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,  

− skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: o 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 

o 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie  

– w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym 

terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,  

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
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− dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym zawarto umowy 
powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, 

informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym; 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Nie podanie danych może skutkować 

brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może 

prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. 

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości 

realizacji celu, na który wyrażono zgodę. 

……………………………………………………….. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 



Wersja skrócona  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  (lokalizacja Świecie 

86-100, ul. Wojska Polskiego 126) a współadministratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@nowyszpital.pl; 
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i f i art. 9 ust.2 

lit. h RODO; 

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym Administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, 

rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym; 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu 

pacjenta – 30 lat; 

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania; 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 
………………………………………………………………… 

data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
  

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

umieszczenie na dokumencie zgód do dostępu do dokumentacji medycznej, 
informacji o pacjencie, czy w kartach informacyjnych z leczenia, wynikach 
badań w wersji skróconej. 

Koordynator ds. HIS 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany 
za www 

zamieszczenie w miejscach ogólnodostępnych w podmiocie medycznych w 
oddziałach, poradni, pracowni poprzez powieszenie na np. tablicy 
informacyjnej  

Oddziałowe, Ordynator, 
Koordynator Poradni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail02.nowyszpital.pl/owa/redir.aspx?C=BVUIHU7Gf8rNZvm6QzUFGNlmyD1hRjaog00kpOFDCaZuDiybneHVCA..&URL=mailto%3aiodo%40nowyszpital.pl


 
 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu GPS ambulansów  

transportu sanitarnego, medycznego  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej 

oraz współadministrator Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  to: iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 

4, 70-653 Szczecin 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu  ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom, właściwej 

organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, zlokalizowania pojazdu w przypadku potrzeby udzielenia 

wsparcia oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty.  

Podstawa prawna stosowania tej formy monitoringu: art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia 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), art. 223 §4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 

Pana/ Pani dane osobowe mogą być udostępnione przedsiębiorstwom, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, jak również podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną 

działającym na nasze zlecenie. Dane, które mogą zostać udostępnione to: imię i nazwisko, numer pesel, nr. prawa jazdy, nr. 

rej. samochodu, wizerunek, adres zamieszkania, orzeczenia lekarskie, lokalizacja. 

Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku braku takich przepisów, przetwarzanie danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w 

tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu 

wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych..  

Pan/ Pani  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

…………………………………………………………………….. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
Piktogram 
 
Sposób wprowadzenia 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

umieszczenie na samochodzie piktogramu z oznakowanie monitoring GPS Koordynator Izby Przyjeć 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany 
za www 

zamieszczenie w treści regulaminu pracy   Dział Kadr 

zebranie od każdej osoby, która jest kierowcą samochodu z GPS 
potwierdzenia zapoznania się z klauzulą  

Koordynator ds. Ratownictwa 
Medycznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 

Pojazd 

monitorowany 

całodobowo w 

systemie GPS. 

www.nowyszpital.pl 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania  
rozmów telefonicznych w ramach POZ. 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: 

iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, podniesienia bezpieczeństwa obsługi  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z załącznikiem nr 5 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 736) oraz zarządzeniem nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ. Przy pozostałych połączeniach celem jest poprawa 
jakości świadczonych usług, podniesienie bezpieczeństwa i rzetelności obsługi oraz umożliwienia weryfikacji przekazywanych 
informacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcami  danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz umów 
zawartych z Administratorem Danych Osobowych i Grupą Nowy Szpital Holding S.A. w celu realizacji usług medycznych oraz 
obsługi administracyjnej i informatycznej, jak również podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane w przypadku świadczenia usług medycznych 5 lat od dnia nagrania a w pozostałych 
przypadkach w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia nagrania. W 
przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął 
wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zostają usunięte. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 
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 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 
Szczegółowe informacje w zakresie nagrania rozmowy dostępne są na stronie internetowej w zakładce 
www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych. 
 
 
TRESĆ skrócona w zapowiedzi telefonicznej. 
Dzień Dobry, 

Dodzwonili się Państwo do Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  (lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126). Uprzejmie informujemy, iż rozmowa będzie nagrywana m.in. w celu kontroli jakości udzielanych świadczeń oraz 
kontroli przekazywanych informacji.  
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o rozłączenie się. 
W trakcie rozmowy z rejestracją możecie zostać Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Podanie tych danych jest 
niezbędne w celu realizacji świadczeń medycznych. Obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa. Szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie internetowej: www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt/klauzule 

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

skrócona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w treści zapowiedzi 
telefonicznej odwołująca się do strony miejsca pełnej klauzuli 

Koordynator ds. HIS + IOD 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany 
za www 

zamieszczenie w treści regulaminu IOD 

 
 
 
 

http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt
http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt


 
 

Klauzula Informacyjna dotycząca  

monitoringu wizyjnego w Szpitalu. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@nowyszpital.pl, 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i 
mienia, ograniczenia zachowań nagannych, destrukcyjnych, aktów wandalizmu oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, ustalenia sprawców czynów nagannych 
(zniszczenia mienia, kradzieże, dewastacje itp.) ograniczenia dostępu na teren objęty monitoringiem osobom niepożądanym lub 
nieuprawnionym, zapewnienia możliwości ponownego odtwarzania zapisu obrazu, w przypadku gdy nagrania obrazu stanowią 
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub podmiot prowadzący działalność leczniczą powziął wiadomość, iż 
mogą one stanowić dowód w postępowaniu na podstawie art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, art. 6 
ust. 1 lit. c rozporządzenia 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 (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy., .  
 
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: obszar wokół siedziby Szpitala, ciągi 
komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia. 
 
Pana/ Pani dane osobowe mogą być udostępnione przedsiębiorstwom, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Kategorie danych, które mogą zostać udostępnione i są przetwarzane to: wizerunek, zachowania.  

Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich ani do osób trzecich.  

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

………………………………………………………………… 

data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
TREŚC  - zalaminowana i umieszczenia na wejściach do obiektów, w których jest monitoring wizyjny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

umieszczenie w miejscach wejścia do obiektów, w których 
stosowanych jest monitoring 

Dział Administracyjno – Gospodarczy/ Mienie  

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

zamieszczenie w treści regulaminu monitoringu  IOD 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA SPECJALNE I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  
Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne 
budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania przez 6 dni od dnia nagrania. 
Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do 
Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych 
osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw dostępnych jest w sposób określony po lewej stronie.  

 

ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem 

wizyjnym jest Szpital im. R. Śmigielskiego w Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  (lokalizacja 

Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 126) oraz Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 

Szczecin. W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu z inspektorem 

ochrony danych pod adresem: iod@nowyszpital.pl 

UWAGA!   OBIEKT MONITOROWANY 

CEL PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz 
współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji:  

na stanowisku rejestracji, 
biuro zarządu lub na stronie 
internetowej 
www.nowyszpital.pl 
 



  

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów  
telefonicznych w Centrum Obsługi Pacjenta Call Center 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych, w przypadku pacjentów własnych jest podmiot 

zdefiniowany w nagłówku klauzuli, współadministratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Łubiński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem mailowym:  iodo@nowyszpital.pl. W przypadku podania danych osobowych mogą one być przetwarzane w celach: 

- Zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników/współpracowników 

Administratora Danych Osobowych lub Procesora, jak również możliwość  kontroli jakości udzielanych świadczeń oraz 

umożliwienia weryfikacji przekazywanych informacji. 

 

- Zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów 

telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych lub Procesora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub 

dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. 

Odbiorcami  danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz umów 
zawartych z Administratorem Danych Osobowych i Procesorem, w celu realizacji usług medycznych oraz obsługi 

administracyjnej i informatycznej, jak również podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a),f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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.  

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych 
do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator/Procesor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych 

okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu 

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

Rozporządzeniem 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 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iodo@nowyszpital.pl


d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

 

 

Szczegółowe informacje w zakresie nagrania rozmowy dostępne są na stronie internetowej w zakładce 

www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w Grupie Nowy Szpital 

Holding S.A. 

 
TRESĆ skrócona w zapowiedzi telefonicznej. 
 
Zgoda  

„Witamy w Grupie Nowy Szpital. Informujemy, że telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta czynne jest w dni powszednie w godzinach od 
7 do 18. W trosce o państwa bezpieczeństwo wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażacie państwo zgody, prosimy o rozłączenie 
się. Regulamin rozmów telefoniczny Centrum Obsługi Pacjenta jest dostępny na stornie www.nowyszpital.pl zakładka  kontakt. Za chwilę 
nastąpi połączenie z konsultantem, prosimy o przygotowanie numeru pesel i skierowania”. 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

skrócona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w treści 
zapowiedzi telefonicznej odwołująca się do strony miejsca pełnej 
klauzuli 

Koordynator ds. HIS + IOD 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

zamieszczenie w treści regulaminu IOD 

http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt
http://www.nowyszpital.pl/
http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt


 

Klauzula Informacyjna dot. skarg i wniosków  

kierowanych do podmiotu leczniczego. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej zwanej: „RODO”),  niniejszym informuję o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub 

danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.  

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej 

oraz Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych skarg 

celem udzielenia odpowiedzi skarżącym, na podstawie obowiązku z art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat. 

 

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uczestniczące w realizacji procesu, z którymi zawarto umowy 

powierzenia przetwarzania danych w celach zbieżnych ze wskazanym celem. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia 

skargi/reklamacji/wniosku. 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

Wersja skrócona  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Łubiński. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: 

iod@nowyszpital.pl,  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie 
udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz 
ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Szczegółowe informacje 
dostępne na stornie www.nowyszpital.pl zakładka  kontakt. 

 

 

Sposób wprowadzenia 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

umieszczenie w korespondencji do osoby będącej podmiotem danych  Biura Zarządów 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

mailto:iod@nowyszpital.pl
http://www.nowyszpital.pl/
http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt


 

Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl, Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin 

 

Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji 

Pani/Pana wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów 

współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej iod@nowyszpital.pl 

 

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą 

przepisy prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania 

danych w celach zbieżnych ze wskazanym celem 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl
mailto:iod@nowyszpital.pl


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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

TRESĆ zgody skrócona.  

 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku 

Administratora (dane administratora w nagłówku) i Współadminstratora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. w przestrzeni publicznej administratora i współadministratora np. ulotkach, stronie www, 

w mediach społecznościowych Facebook, Twiter, Instagram. Szczegółowe informacje dostępne na stornie 

www.nowyszpital.pl zakładka kontakt.  

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej publikacji wizerunku. 

 
 

…………………………………………………………………….. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

odrębny dokument  zgody zbierany każdorazowo przed publikacją 
wizerunku – zgoda skrócona 

Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul – klauzula pełna Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  (lokalizacja 

Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

http://www.nowyszpital.pl/
http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt


 

Klauzula informacyjna – dla kontrahentów   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl,  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych usług na podstawie udzielonej 
zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, 
dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, z którymi zawarto umowy 
powierzenia przetwarzania danych w celach zbieżnych ze wskazanymi celami. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego), 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

Wersja skrócona  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Administratorem Dany Osobowych jest firma będąca zamawiającym, zlecającym, kontaktującym się a współadmistrtorem jest 

Grupa Nowy Szpitala Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: 

iod@nowyszpital.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie 

udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, 

rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) 

RODO. Szczegółowe informacje dostępne na stornie www.nowyszpital.pl zakładka  kontakt. 

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

w zamówieniu do dostawcy lub do klienta w wersji skróconej Zakup, Biura Zarządów,  

w umowie w postaci dodatkowego paragrafu lub na końcu umowy 
pod podpisami stron 

Zakupy, Zapatrzenie, Biura Zarządu, Sprzedaż 

dołączenie do zamówienia wysłanego drogą elektroniczną  Zakupy, Biura Zarządu,  

w postaci stopki na fakturze z skróconą klauzulą Koordynator HIS + Księgowość 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

w przypadku umów, gdzie ma lub może mieć miejsce powierzenie 
przetwarzania danych osobowych – musi być zawarta umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór w Polityce 
Bezpieczeństwa  

Zakupy, Biura Zarządu, Sprzedaż, Zaopatrzenie, 
Koordynator ds. Kluczowych projektów 

umieszczenie skróconej klauzuli informacyjnej na wzorze papieru 
firmowego  

Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 
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Klauzula informacyjna – dot. Korespondencji  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl,  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją, dokumentacją przychodzącą i wychodzącą, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f  RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do 

Administratora. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi 

na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może skutkować brakiem kontynuacji 

korespondencji. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


Wersja skrócona  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest podmiot będący nadawca 
korespondencji oraz Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
zarządzania korespondencją, dokumentacją przychodzącą i wychodzącą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO w celu i w związku 

z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Administratora. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  
RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych p rzez 
Administratora. Szczegółowe informacje dostępne wykazie klauzula informacyjnych – dot. korespondencji na stornie www.nowyszpital.pl 
zakładka kontakt. 

 

 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

umieszczenie w korespondencji do osoby będącej podmiotem 
danych np. w postaci na lewej stornie korespondencji czcionką 8  

Biura Zarządów 

umieszczenie skróconej klauzuli informacyjnej na wzorze papieru 
firmowego 

Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

w postaci stopki na fakturze z skróconą klauzulą Koordynatora ds. HIS + Księgowa, Sprzedaż  

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

 

http://www.nowyszpital.pl/
http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/kontakt


 

Klauzula informacyjna – e-rejestracja.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Łubiński. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: 

iod@nowyszpital.pl,  

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych  jest w celach zapewnienia dostępu do wszystkich funkcji Systemu, świadczenia przez 

Szpital Usługi, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, szczególnie w celach statystycznych, prowadzenia i sprawozdawania kolejek 

pacjentów oczekujących na wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej, celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, wykonywania prac 

serwisowych w systemach informatycznych, wykonywania przeglądów infrastruktury i oprogramowania. 

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach handlowych, promocyjnych czy 

marketingowych, dotyczących usług i produktów własnych, przez Szpital, Grupę Nowy Szpital Holding S. A. oraz jej spółki zależne. 

Użytkownik w przypadku takiej zgody ma prawo do spełnienia zapisów § 5 pkt 6 Regulaminu e-rejestracji. Zgoda taka jest zbierana 

dla każdego celu osobno. Jej wyrażenie lub nie, nie wpływa na możliwość korzystania z usługi rejestracji. 

Użytkownik nie jest prawnie zobowiązany do podania swoich danych osobowych, ale ich przekazanie jest konieczne dla uzyskania 

możliwości korzystania z Systemu.  

Dane osobowe podawane przez Użytkownika nie są przekazywane do tzw. państw trzecich poza obszarem UE/EOG. 

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, jednakże każdorazowo dane stanowiące dokumentację medyczną zostaną usunięte nie wcześniej niż wynika to z 

przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 
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 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

Treść Zgody do e-formularza 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu e-rejestracji, w celu zarejestrowania 
się na świadczenie medyczne realizowane przez Administratora to jest podmiot medyczny do którego się rejestruję oraz przez 
współadministratora tj.: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 
 Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 
ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 …………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej  

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja na stronie www w części przy formularzu e-rejestracji za 
check boxem wyrażenia zgody 

Koordynator ds. Kluczowych Projektów / EOT 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

 



Klauzula informacyjna RODO dla oferentów.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:   

Administratorem danych osobowych Oferenta jest podmiot zdefiniowany w nagłówku a współadministrtorem jest Grupa Nowy 

Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 

Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Pan Tomasz Łubiński - email: tlubinski@nowyszpital.pl; 

Dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu/zapytania ofertowego z 

ogłoszeniem, tj. podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem; przetargu.  

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding oraz 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o warunki niniejszego postępowania;   

 

Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres do 10 lat od dnia zakończenia postępowania, a w przypadku zawarcia 

umowy, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wraz z okresem przedawnienia wszelkich roszczeń 

Zamawiającego związanych z umową;  

 

Konieczność podania przez Oferenta danych osobowych jest wymagana w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia. Niepodanie danych osobowych wymaganych w postępowaniu wiąże się z niemożnością wzięcia 

udziału postępowaniu lub z odrzuceniem oferty po jej złożeniu lub wykluczeniem Oferenta z postępowania;   

 

W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania*, 

ograniczenia** przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu*** co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie 

uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy 

iodo@nowyszpital.pl Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

1. Oferentowi nie przysługuje:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

  

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami przetargu oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.   
*** Wyjaśnienie: prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.  
 Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się treścią klauzuli informacyjnej RODO            

         

……………………………………………………………      (miejscowość, data i podpis osoby oświadczającej 

 
Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja na stronie www w części dla kontrahentów  Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany www + Zakupy 

umieszczenie w wykazie dokumentów przetargowych, ofertowych wymaganych do akceptacji Zakupy 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

Stosowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy usługa, 
produkt kupowany jest związany pośrednio lub bezpośrednio z przetwarzaniem danych 

Zakupy 

umieszczenie na końcu umowy pod podpisami stron. Zakupy 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 



 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.  
(do dołączenia do formularza przy zatrudnianiu przyszłego pracownika  

zanim zostanie podpisana umowa. 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@nowyszpital.pl 

 
Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeku Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
pracy na jakie złożyła Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 917), art. 6 ust 1 pkt b) RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt.a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych 
rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana 
zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
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TRESĆ zgody umieszczenia przez kandydata w dokumentach przedkładanych przyszłemu pracodawcy. 
 

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji: 
  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na dane stanowisko, ogłoszonym prowadzonym 
przez Administratora i Współadministrtora Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” 
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczoną na stronie www.nowyszpital.pl, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 …………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej  

 
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania 
niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody: 
   
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, 
w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska. 
 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

…………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej  

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja na kwestionariuszu osobowym kandydata do pracy  Kadry 

kandydat jest zobowiązany do umieszczenia zgody do przesłanych 
dokumentów  

Kadry 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

 



 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń,  
umów o dzieło, kontraktów 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@nowyszpital.pl 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z przepisów prawa, oraz podmioty z którymi zawarto 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biura rachunkowe, firmy 
IT administrujące, serwisujące systemem IT, firmy prowadzące dokumentacje i rozliczające umowy i inne. 
 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). 
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 
…………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą 

 

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 

mailto:iod@nowyszpital.pl


 
 

 

 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

jako załącznik do umowy Kadry 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dla umów o pracę  
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz jest 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl 

 

Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i 
organizacja pracy, rozliczenie pracy 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu 
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz  
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c, jako zgody na publikację wizerunku jeżeli była zebrana, na przekazanie danych innym 
podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych np.: 
(nadawania, uwierzytelniania użytkownika systemów informatycznych, prowadzenia dokumentacji personalnej, rozliczanie , 
ewidencji, organizacji pracy i itp., 
- w tym Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 z późniejszymi zmianami, art. 24 ust. 5 ustawy z 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z przepisów prawa, oraz podmioty z którymi zawarto 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in.  • medycyna pracy • zewnętrzne biuro rachunkowe, finansowe, kadrowe 
(obsługa kadrowo-płacowa) • pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników) 
• Firma IT zajmująca się nadaniem uprawnień, weryfikacja użytkownika systemów IT,  
 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności, na podstawie Kodeksu 
Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody 
 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
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e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 
 

…………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą 

 
 
 

 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

mailem (wysyłka do osób z którymi podpisaliśmy umowę ) bez części 
wymagającej podpisu)  

Kadry 

zamieszczenie w formularzu pracownika / klauzula jako odrębny 
dokument (do wpięcia w akta osobowe) do podpisu 

Kadry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna  

RODO dotycząca personelu medycznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacyjnym personelu szpitala, wykazania płatnikowi potencjału w tym 
kwalifikacji, uprawnień w zakresie realizacji ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia usług medycznych; prowadzenia 
dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 36 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz pacjenci, opiekunowie 

prawni, upoważnieni do dokumentacji medycznej. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w przypadku dokumentacji 

medycznej 20, 22 lub 30 lat zależenie od kontekstu przetwarzanej dokumentacji medycznej. 

Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania*, ograniczenia** 
przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu*** co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o 
ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy iodo@nowyszpital.pl 
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  
 
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
 
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 
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 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

…………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą 

 

 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

klauzula jako odrębny dokument umieszczona na tablicach 
ogłoszeniowych w podmiocie medyczny 

Oddziałowe, Kierownicy Poradni, POZ 

jako załącznik do umowy Dział Personalny 



 

 

Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. 

obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych 

przez nich spraw, informowania o programach profilaktyki zdrowotnej.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych m.in.  firma IT zajmująca się systemów IT i inne. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po 

tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania*, ograniczenia** 
przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu*** co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o 
ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy iodo@nowyszpital.pl 
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  
 
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy  
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 

 

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.  

 
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.   
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 
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w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

Treść zgody skrócona 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów 
 

 Odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią  

 Informowaniu o prowadzonych programach profilaktycznych  
 

 Zapoznałem się z pełną klauzulą informacyjną zamieszczoną na  stronie www.nowyszpital.pl 
 
 

 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

treść zgody wraz z check box przy lub po formularzem kontaktowym 
w Internecie  

Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna dot. Szkół rodzenia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot zdefiniowany w nagłówku niniejszej klauzuli informacyjnej oraz 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  to: iod@nowyszpital.pl 

 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w dokumentach uczestnika szkoły rodzenia będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia szkoły rodzenia  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wówczas podstawą na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 
lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów zdefiniowanych w powyższej 

klauzuli , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Pana/ Pani dane osobowe lub osób, których  jest Pan/Pani opiekunem prawnym mogą być przekazane przedsiębiorstwom, z 

którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy  
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 
Podanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne. 
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
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 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 
 

…………………………………………………………… 
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą 

TRESĆ zgody. 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych do celów 

związanych z organizacja i prowadzeniem szkoły rodzenia, której to zajęcia są wsparciem procesu przygotowania do 

porodu. 

 
Zapoznałem się z pełną klauzulą informacyjną zamieszczoną na  stronie www.nowyszpital.pl 
 

…………………………………………………………………….. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja w Internecie w ogólnym zestawieniu klauzul  Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany za www 

dodanie obowiązkowo zgody do kwestionariusza szkoły rodzenia  Personel prowadzący szkoły rodzenia  

przy lub po formularzem kontaktowym osób uczestniczących w 
szkole rodzenia 

Personel prowadzący szkoły rodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polityka prywatności naszego Fanpage / Strony firmowej na Facebook 
 
Polityka składa się z: 

1. wyjaśnienia pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach; 
2. szczegółowych informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszym Fanpage/ stronie firmowej 

Część I – Postanowienia ogóln 
§ 1 Administrator 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 
Szczecin oraz Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

2. Możesz skontaktować się z nami poprzez: 
o Korespondencje listowną: ul. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin 
o e-mailem na adres: iod@nowyszpital.pl   - telefonicznie pod numerem: +48 505 135 752 

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności 

a.  „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz 
aplikację mobilną Facebook, 

b. „Fanpage” lub „FP” – nasz fanpage znajdujący się na FB, 
c. „Polityka” – oznacza powyższy dokument czyli polityka prywatności 
d. „RODO” - 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.  

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych 

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami 
RODO. Współadministratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2 Ireland. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje 
o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz tutaj. Stosujemy stosowne środki techniczne zapobiegające 
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli 
w ramach naszego Fanpage. FB stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji warto skorzystać 
z możliwości kontaktu z FB.  

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 
o masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
o możesz dokonywać ich sprostowania, 
o możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
o masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 

2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane 
kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj. 

§ 5 Prawo sprzeciwu 

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch 
sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
- na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
- na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją 
szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. 

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 
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§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

§ 7 Anonimowość 

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy. 

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. 
2. Polityka znajduje się na naszym FP oraz w naszej siedzibie. 

Część II – informacje dotyczące Twoich danych osobowych na naszym Fanpage 
§ 9 Korzystanie z Fanpage / Strony firmowej na Facebook 

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
o udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas, 
o prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, 
o udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage, 
o marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą 

postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są 
wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB, 

o statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o 
wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych 
obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, 
jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisane są w § 4 i 5  

c. Podanie nam Pana/ Pani danych? 
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko 
oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post również adres IP. 

d. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO - prawnie uzasadniony interes. 

e. W celu prawnie uzasadnionego interesu? 
Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i 
o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage. 

f. Przekazujemy Twoje dane? 
Facebook Ireland Ltd.; oraz podmioty z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych w 
celach zdefiniowanych w niniejszym dokumencie  

g. Czas przetwarzania Twoich danych? 
Przez czas: 

o potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również 
przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. 

o obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod 
naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB. 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja w Internecie w ogólnym zestawieniu klauzul  Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany www 

Facebook – po lewej stronie jest informacjach jak wejdziemy dalej są 
różne zakładki Zasady Ochrony Prywatności – link : 
https://www.facebook.com/business/help/1550411888622740 

Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany www 

 

https://www.facebook.com/business/help/1550411888622740


 
Polityka prywatności i cookies. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, 
statystycznych i promocji zdrowia. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając 
z naszej strony bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się na 
temat polityki cookies. 

Polityka Cookies. 

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.nowyszpital.pl jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą 
Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – zwany dalej: „GNSH”, dane mogą zostać powierzone podmiotom wchodzącym w 
skład grupy tj.:  
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin 

Szpital im. Dr. n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, Skwierzyna 

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, Olkusz 

Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, Szczecin 

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą 

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Andrzeja Kostki 33, Wschowa 

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, Nakło nad Notecią 

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, Wąbrzeźno 

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa 

Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin 
Teleradiologia Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, Świecie 

W serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, projektów, działań podejmowanych przez 
realizowanych przez GNSH. Zapoznać się z ofertą świadczeń medycznych i innych usług, nasze sprawozdania, 
dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje na temat spółek wchodzących w 
skład Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam 
udostępnić podczas korzystania z serwisu www.nowyszpiatl.pl oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. 
Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją 
prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, instrukcje, zasady dla ochrony danych, ich 
poufność integralności, dostępności, dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla 
zabezpieczenia posiadanych danych.  

Strona internetowa www.nowyszpital.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg 
liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez 
przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie 
otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe 
pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, 
chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy 
przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących 
użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami 
przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych 
ciasteczek na naszej stronie. 

1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, 
są określone poniżej: 

a. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy 
użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ 
UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania 
witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / 
analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną 
/ zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę 
internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla 
określonych użytkowników / opisać cele}; 

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład: 

http://www.nowyszpiatl.pl/


a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych 
ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, 
„Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”; 

b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, 
„Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego 
i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i 

c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i 
kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie 
wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”. 

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron 
internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony. 

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład: 
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można 

znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i 

„Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż 
pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i 

c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj 
i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, 
a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść 
dane 
przeglądania”. 

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.  

 
 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

informacja w Internecie w ogólnym zestawieniu klauzul / polityk Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany www 

informacja pojawiająca się po otwarciu strony www.nowyszpital.pl  Rzecznik Prasowy/ Odpowiedziany www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.nowyszpital.pl/


Klauzula informacyjna dotyczy osób, które w wyniku  

zebranego wywiadu epidemiologicznego, zmierzonych  
parametrów maja lub nie maja symptomów podejrzenia  

zachorowania na COVID 19. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: podmiot 

umieszczony w górnej części zgody a współ admiratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin. Kontakt 

z Inspektorem Ochrony danych osobowych to: iod@nowyszpital.pl 

Dane zbierane są w celach weryfikacji symptomów COVID 19, odpowiedniego postępowania epidemiologicznego w przypadku 
zaistnienia podejrzenia lub zachorowania na COVID 19, oraz innych zdarzeń epidemiologicznych, w celi zapobiegania 
rozprzestrzeniania się epidemii.  
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w tym: 

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny 

lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku 

hospitalizacji 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla bezpieczeństwa Pana / Pani oraz innych osób. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe 

osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu przez Administratora i współadministrtora. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem 

prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

g) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

h) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

i) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

j) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

k) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

l) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne 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 przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   

Nowy Szpital Sp. z o.o.  

ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653  

(lokalizacja Świecie 86-100, ul. Wojska 

Polskiego 126) 
Pieczątka firmowa – Administratora Danych Osobowych 



 

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia  Dział / Komórka odpowiedzialna 

Wydrukowanie i umieszczenie w miejscu widocznym dla pacjentów 
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Dyrektor ds. medycznych/  
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Udostępnienie informacji publicznej 

DANE WNIOSKODAWCY 
Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... ...........................................  
Nr PESEL / REGON:............................................................................... 

Adres: ...................................................................... 

Nr telefonu: .............................................................. 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 

1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:* 

 pliki komputerowe ٱ  kserokopia  ٱ dostęp do przeglądania informacji w urzędzie   ٱ

RODZAJ NOŚNIKA: 

  CD-ROM   ٱ  Pendrive   ٱ

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

  .................................................... Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres   ٱ

  ...................................................................... **Przesłanie informacji pocztą pod adres   ٱ

.......................................................................................................................................... 

  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę   ٱ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 9 z art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 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 przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną – udostępnienie informacji publicznej. 

.....................................................    ........................................................ 
                Miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 

 
Uwagi: * proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem, ** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 

Zastrzegamy prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

KLAUZULA INFORMACYJNA - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot do którego kierowany jest wniosek a współadministratorem 

jest  Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@nowyszpital.pl 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego 

przez wnioskodawcę - na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 

1 lit. a i c RODO. 

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz 

inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 



bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej 

złożonego przez wnioskodawcę. 

 
 


