
Informacja o retencji danych osobowych, w przypadku korespondencji elektronicznej osób fizycznych   

Definicje: 

Dane osobowe: to zestaw informacji o osobie, który prowadzi do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania 

osoby. 

Przetwarzanie: to zestaw operacji na danych osobowych (gromadzenie, wcielanie do baz danych, układanie w struktury 

– np. alfabetyczne, opisywanie, archiwizowanie...) 

Administrator: osoba fizyczna, prawna, organ publiczny lub inne podmioty prawa, który pozyskuje indywidualnie lub  

w porozumieniu z innym administratorem dane osobowe. Wyznacza/wyznaczają cele i sposoby przetwarzania danych 

Zgoda: konkretne, jednoznaczne i świadome okazanie woli. 

 

§1 

Administrator danych (zwany dalej „Administratorem”) 

 

Administratorem danych osobowych, od momentu przyjęcia korespondencji, do chwili usunięcia danych osobowych 

z bazy danych, jest Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Skłodowskiej-Curie, 12-100 w Szczytnie. Baza, jaką 

w ten sposób utworzono – jest bazą rozproszoną i dotyczy danych pozyskiwanych w sposób automatyczny, poprzez 

skrzynki e-mail poszczególnych pracowników, w drodze wpłynięcia wiadomości elektronicznej, zawierającej dane 

osobowe. 

 

§2 

Zestaw administrowanych danych i cel zbierania danych osobowych 

 

1. Administrator pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą – i w żaden inny sposób, chyba że zezwalają na to odrębne 

przepisy prawa. Takim wyjątkiem jest pozyskiwanie zgód od przedstawicieli ustawowych osób małoletnich. 

2. Administrator pozyskuje informacje w sposób rutynowy – i przetwarza je w sposób przechowywania 

3. Administrator rutynowo przetwarza dane takie, jakie pozyskał w związku z otrzymaniem korespondencji – 

i z którymi nadawca się w niej identyfikuje. 

 

§3 

Okres przetwarzania danych osobowych, pochodzących z korespondencji elektronicznej 

 

Administrator pozyskuje dane w sposób automatyczny – i nie wyznaczył stosownej cezury (chyba że inaczej stanowią 

odpowiednie przepisy) – i dopóki osoba, której dane są przetwarzane w sposób rutynowy, nie powoła się na procedurę  

usunięcia danych, będą one przetwarzane – poprzez zbieranie, ale jednocześnie nie będą wykorzystane do celu innego, 

niż korespondencyjny. 

 

 

§4 

Odpowiedzialność 

 

1. Administrator zapewnienia że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zobowiązały się do  

zachowania tajemnicy zawodowej, wynikającej z ustaw branżowych: o zawodach pielęgniarki i położnej, zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz stosownych dyrektyw dyrekcji szpitala. 

2. Administrator podjął wszelkie środki gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz 

charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 

o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym między innymi w 

stosownym przypadku: 

• pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, 

• zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania, 

• zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

• regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

 

3. Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla 

ochrony danych osobowych. 

4. Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych 

(incydenty naruszenia), w przypadku gdyby identyfikacja danych była możliwa przez osoby nieuprawnione.  

 

 



 

§5 

Prawa osoby, której dotyczą dane 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej 

danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia. 

2. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących 

informacji: 

a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 

organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, 

a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz 

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

3. Informacje te Administrator przekaże osobie, której dane dotyczą, w następujących trybach: 

 

• w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze 

konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; 

• jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy 

pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; 

• jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu. 

 

4. Administrator dostarczy w formie elektronicznej, osobie której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu, na żądanie tej osoby. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę (w przypadku wykazania uchybienia w przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora) do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 

w Warszawie 00-193, przy ul. Stawki 2 

6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar 

Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii. 

7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Przysługuje państwu prawo do ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych. 

10. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

 

Zostałem poinformowany o moich prawach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w myśl 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), przez Administratora danych, w celu wykonania świadczeń medycznych, umów i obowiązków, 

wynikających z cytowanych i omawianych punktów poszczególnych ustaw. 
 
 
 

 


