MAZOWIECKIE CENTRUM
LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart wjazdowych
na teren Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1), nazywanym dalej
RODO oraz wejściem w życie w dniu 24 maja 2018r. Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. poz. 1000 z 2018) Mazowieckie Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy jako Administrator Danych, dokłada wszelkich starań
w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. Proces ten będzie realizowany
zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą w Otwocku:
adres: ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock; tel. 22-34-46-400 (472) fax 22-34-46-474;
e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy został powołany
Inspektor Ochrony Danych. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych:
e-mail: iod@otwock-szpital.pl lub listownie (adres administratora danych).
PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania kart wjazdowych na teren
szpitala przy ul. Reymonta 83/91 na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO. Podanie
danych jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem
możliwości wydania miesięcznej karty wjazdowej.
Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe służą potwierdzaniu uprawnień
do posiadania ww. karty wjazdowej. Miesięczną kartę wjazdową należy zwrócić
najpóźniej po upływie 30 dni (plus 2 godz. od momentu pobrania biletu wjazdowego,
data i godzina wjazdu na teren szpitala znajdują się na bilecie). Po upływie tego
terminu, karta zostanie automatycznie zablokowana i zostanie potrącona kaucja.
Państwa dane osobowe przetwarzamy, uwzględniając wymóg:
 zbierania danych osobowych w konkretnym, wyraźnym i prawnie
uzasadnionym celu;
 przetwarzania zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

przetwarzania przez okres nie dłuższy niż to jest niezbędne do celów, w
których dane są przetwarzane;
 przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w miejscach i
systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
Dane osobowe, które zbierane są w związku z korzystaniem przez Państwa z
możliwości wjazdu na teren szpitala, to: imię (imiona) i nazwisko oraz dane
kontaktowe (mail, telefon lub ew. adres).
Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą od Państwa i są pozyskiwane
przy pierwszym wjeździe na teren Szpitala.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu. Szpital nie zamierza również przekazywać Państwa danych
innym jednostkom organizacyjnym, żadnym nieuprawnionym odbiorcom oraz do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
 do cofnięcia wyrażonej zgody.
Przetwarzane przez nas dane, mogą być przekazywane organom państwowym na
podstawie przepisów prawa.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych
będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony
przed takimi roszczeniami przez administratora.


Przysługuje Państwu prawo związane z przetwarzaniem danych do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2

