
INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Nazwa zbioru danych 

Dziennik korespondencji 

2. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
– Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Przetwarzanie korespondencji 
– Archiwizacja 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Dane nadawców i odbiorców korespondencji 
– Dane innych osób wymienionych w korespondencji  

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Dane przetwarzane w korespondencji, w szczególności: 
– Dane teleadresowe 
– Inne dane zawarte w korespondencji 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
a 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

3. Nazwa zbioru danych 

Baza kontrahentów 

4. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
13. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
14. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

15. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Realizacja zadań związanych z korespondencją z osobami fizycznymi 

16. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w związku z realizacją celu przetwarzania danych 

17. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- nazwiska i imiona 
- adres zamieszkania lub pobytu 
- numer ewidencyjny PESEL 
- numer telefonu 

18. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

19. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

20. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

21. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

5. Nazwa zbioru danych 

Zbiór danych darczyńców 

6. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
22. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
23. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

24. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Prowadzenie ewidencji darczyńców  

25. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Darczyńcy 

26. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- nazwiska i imiona 
- adres zamieszkania lub pobytu 

27. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

28. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

29. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

30. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

7. Nazwa zbioru danych 

Rejestr prowadzonych windykacji 

8. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
31. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
32. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne 
do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 

33. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Rejestr prowadzonych windykacji, terminowości i przebiegu realizacji 

34. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze 

35. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- nazwiska i imiona 
- adres zamieszkania lub pobytu 
- numer telefonu 

36. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

37. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

38. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

39. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

9. Nazwa zbioru danych 

Archiwum zakładowe 

10. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
40. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
41. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

42. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

43. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Pacjenci, kontrahenci, oferenci, pracownicy, osoby fizyczne 

44. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer 
telefonu 

45. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

46. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

47. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

48. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

11. Nazwa zbioru danych 

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

12. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
49. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
50. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

51. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

52. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Osoby składające wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

53. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- nazwiska i imiona 
- adres zamieszkania lub pobytu,  
- numer telefonu 

54. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

55. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

56. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

57. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

13. Nazwa zbioru danych 

Ewidencja zamówień publicznych 

14. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
58. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
59. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

60. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

61. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

62. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

63. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

64. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

65. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

66. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

  



INFORMACJE PODSTAWOWE 

15. Nazwa zbioru danych 

Książka kontroli 

16. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
67. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
68. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

69. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

– Dane w zbiorze przetwarzane są ze względu na identyfikację osób prowadzących kontrolę oraz ich uprawnienia 

70. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

– Kontrolerzy, audytorzy, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli 

71. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- nazwiska i imiona                         - data urodzenia 
- numer ewidencyjny PESEL          - miejsce pracy 
- zawód                                          - seria i numer dowodu osobistego 
- numer telefonu 

72. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

73. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

74. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

75. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

17. Nazwa zbioru danych 

Rejestr skarg i wniosków 

18. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
76. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
77. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 
Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 

78. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Wyjaśnienie zgłoszonej skargi, rozpatrzenie zgłoszonego wniosku 

79. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Osoby wnoszące skargę lub wniosek 

80. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- Nazwiska i imiona 
- Adres zamieszkania lub pobytu 

81. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

82. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

83. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

84. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

19. Nazwa zbioru danych 

Monitoring wizyjny 

20. Oznaczenie administratora danych Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 519483005 

3.    Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu 

- - 
85. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze 

zbioru na podstawie art. 31 ustawy  
Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu podmiotowi  

- - 
86. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 

87. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Dziecięcego 

88. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Osoby objęte monitoringiem wizyjnym 

89. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- Wizerunek osoby  
- Okres przebywania w obszarze objętym monitoringiem 

90. Sposób zbierania danych do zbioru 

 Dane są zbierane od osób, których dotyczą  Dane są zbierane z innych źródeł 

91. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

92. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

93. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Data wpisu zbioru do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru  

2015-05-26 -  Data wykreślenia zbioru 

 

HISTORIA ZMIAN 

Informacja o rodzaju zmiany  Nowy wpis  Aktualizacja  Wykreślenie 

Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

- - 
 

 


