Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób korzystających z usług Placówek prowadzonych
przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
I.

Słowniczek

Dane osobowe 
oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie 
(danych osobowych) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych
lub
zestawach
danych
osobowych
w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany,
taką
jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
SKPON o
 znacza Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach o którym
mowa w punkcie II niniejszej informacji.
Placówki 
oznaczają jednostki prowadzone przez SKPON pod wspólną nazwą GCER, to jest następujące
jednostki: Przedszkole, GOAR i GORW.
GCER 
oznacza Gliwickie Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne.
Przedszkole 
oznacza Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych.
GOAR 
oznacza Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
GORW 
oznacza Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Pacjent oznacza osobę korzystającą z usług Placówek (Placówki) związanych/ej ze świadczeniem usług
zdrowotnych.
Wychowanekoznacza dziecko zapisane do Przedszkola lub GORW.
Przedstawiciel oznacza osobę reprezentującą Pacjenta lub Wychowanka zgodnie z właściwymi przepisami,
w szczególności rodzica lub opiekuna prawnego.
Osoba odbierająca oznacza osobę upoważnioną przez Przedstawiciela do odbioru Pacjenta lub
Wychowanka z Placówki lub z transportu, po zakończeniu zajęć w GOAR, Przedszkolu lub GORW.
Osoba upoważniona oznacza osobę, która została upoważniona przez Pacjenta lub jego Przedstawiciela
do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta lub do uzyskiwania
dokumentacji medycznej Pacjenta.
Osoba,

II.

której dane dotyczą oznacza Osobę, której dane osobowe przetwarza SKPON w związku z
działalnością Placówek, to jest Pacjenta i Wychowanka oraz ich Przedstawicieli, a także Osoby
odbierające i Osoby upoważnione.
Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Stowarzyszenie- Społeczny Komitet
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, 44-100
Gliwice, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS 0000002643, numer NIP 6311079194.
Dane kontaktoweAdministratora:

III.

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice
n:
+48 32 231 52 13
ado@skpon-gliwice.pl
Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobach: Izabela Skwara, Elżbieta Jeleszuk, z którymi
możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email
iod@skpon-gliwice.pl .
IV.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
1. SKPON przetwarza dane osobowe Pacjenta i jego Przedstawiciela przede wszystkim w celach
zdrowotnych, obejmujących udzielanie Pacjentowi świadczeń zdrowotnych, czyli wykonywanie
działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych
działań medycznych wynikające z procesu leczenia, oraz w celach profilaktyki zdrowotnej,
diagnozy medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym prowadzenia i
udostępniania dokumentacji medycznej.
Powyższe obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Osób upoważnionych w celach
związanych z udzielaniem informacji o zdrowiu lub udostępnianiem dokumentacji medycznej.
1

SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia , to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa członkowskiego, w tym w
szczególności ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
2. SKPON przetwarza dane osobowe Pacjenta i jego Przedstawiciela związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, również w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. SKPON przetwarza dane osobowe Pacjenta i jego Przedstawiciela w celach związanych z
komunikacją z Pacjentem lub jego Przedstawicielem, służącą zapewnieniu odpowiedniej
organizacji procesu zarządzania procesami udzielania świadczeń zdrowotnych.

1

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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej.
4. Ponadto SKPON przetwarza dane osobowe Pacjenta i jego Przedstawiciela, za wyjątkiem
danych o stanie zdrowia, w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub
pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-3, w szczególności w celach
archiwalnych i statystycznych.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
5. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i jego Przedstawiciela przede wszystkim w
celach związanych z realizacją zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa
oświatowego i systemu oświaty. W przypadku Przedszkola w szczególności obejmuje to cele
wychowawczo-dydaktyczne i rewalidacyjne oraz rehabilitacyjne, natomiast w przypadku GORW
w szczególności obejmuje to cele rewalidacyjno- wychowawcze, rehabilitacyjne i
rewalidacyjno-terapeutyczne. Cel ten obejmuje również prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz pozostałej dokumentacji związanej z
tym celem, a także wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.
Powyższe obejmuje również cele związane z rekrutacją i zapisami do Przedszkola i GORW.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
jako podmiocie prowadzącym Placówki wchodzące w skład systemu oświaty.
Ponadto SKPON przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia,
na podstawie umowy współpracy Przedstawicieli Wychowanka zawartej z Przedszkolem lub
GORW.
6. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i jego Przedstawiciela związane z realizacją
zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty także w
celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych realizacją tych zadań i
obowiązków.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i jego Przedstawiciela w celach związanych z
komunikacją z Wychowankiem lub jego Przedstawicielem, w tym również w celu zapewnieniu
odpowiedniej organizacji procesu rekrutacyjnego i zapisów do Przedszkola lub GORW.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
jako podmiocie prowadzącym Placówki wchodzące w skład systemu oświaty.
Ponadto SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z
uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z odpowiednią
organizacją procesu rekrutacyjnego i zapisów.
8. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka oraz jego Przedstawiciela w celach związanych
z organizacją procesu transportu Wychowanków do i z Placówki oraz dane osobowe Pacjenta,
Wychowanka oraz jego Przedstawiciela w celach związanych z organizacją procesu odbioru

Pacjentów i Wychowanków z Placówki po zakończeniu zajęć lub odbioru Wychowanka z
transportu po zakończeniu zajęć.
Powyższy cel obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Osób odbierających.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora związanych z odpowiednią organizacją procesu
transportu i odbioru Wychowanków.
9. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i jego Przedstawiciela w celach związanych
żywieniem Wychowanka.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na
to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z odpowiednią
organizacją procesu żywienia Wychowanków.
Jednakże w przypadku w związku z tym celem przetwarzane są również dane dotyczące zdrowia, w
szczególności związane z uczuleniami Wychowanka na określone produkty żywieniowe,
przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) to jest na podstawie
zgody Przedstawiciela Wychowanka.
10. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka w celach związanych z wyróżnianiem
Wychowanka, w tym w konkursach organizowanych w Placówce jak i poza Placówką.
SKPON przetwarza te dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Przedstawiciela Wychowanka, to
jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, jeśli
przetwarzane są również dane o stanie zdrowia Wychowanka.
11. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i Pacjenta w celu zobrazowania zachowywania
Wychowanka lub Pacjenta i wykorzystania go do celów diagnostyczny i terapeutycznych, w
szczególności poprzez udostępnianie nagrania innym specjalistom, terapeutom lub
Przedstawicielom.
SKPON przetwarza te dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Przedstawiciela Wychowanka lub
Pacjenta, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia, jeśli przetwarzane są również dane o stanie zdrowia Wychowanka.
12. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i Pacjenta w celu udokumentowania zajęć
związanych z procedurą awansu zawodowego.
SKPON przetwarza te dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Przedstawiciela Wychowanka lub
Pacjenta, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia, jeśli przetwarzane są również dane o stanie zdrowia Wychowanka.
13. SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i Pacjenta w celu informowania o Placówce,
GCER i SKPON oraz promowania ich działalności.
SKPON przetwarza te dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Przedstawiciela Wychowanka lub
Pacjenta, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia, jeśli przetwarzane są również dane o stanie zdrowia Wychowanka.

14. Ponadto SKPON przetwarza dane osobowe Wychowanka i jego Przedstawiciela, w innych,
prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których
mowa w ust. 5-9, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych.
SKPON przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
V.

Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

SKPON przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe Pacjenta, które może przetwarzać przede
wszystkim zgodnie z przepisami o których mowa w punkcie IV.1, a które przetwarza również w
pozostałych celach opisanych w punktach IV.2-IV.4: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), data
urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, w
przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru
PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwisko i imię (imiona)
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania (w przypadku gdy pacjentem
jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych), opis stanu zdrowia Pacjenta oraz udzielonych
świadczeń zdrowotnych.
SKPON przetwarza dane osobowe Przedstawiciela Pacjenta obejmujące imię (imiona) i nazwisko
(nazwiska), adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które
nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
SKPON przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe Wychowanka, które może przetwarzać
przede wszystkim zgodnie z przepisami o których mowa w punkcie IV.5, a które przetwarza również w
pozostałych celach opisanych w punktach IV.8-IV.11: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), data
urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które
nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, nazwiska i imię (imiona) rodziców lub innych Przedstawicieli oraz
adres ich miejsca zamieszkania, opis przebiegu nauczania, zajęć, wyniki nauki, wizerunek, orzeczenia
i opinie, numery wydanych dokumentów dokumentujących przebieg procesu nauczania, miejsce
pracy rodziców.
SKPON przetwarza dane osobowe Przedstawiciela Wychowanka obejmujące imię (imiona) i nazwisko
(nazwiska), adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, a także dane o władzy rodzicielskiej, w szczególności o ograniczeniu
lub pozbawieniu tej władzy.
W celach o których mowa w punktach IV.2 i IV.6 SKPON poza danymi o których mowa powyżej może
również przetwarzać numer NIP i inne dane niezbędne do dochodzenia roszczeń.
W celach o których mowa w punktach IV.1, IV.3, IV.5 i IV.7. poza danymi o których mowa powyżej
przetwarza również dane obejmujące: numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne
inny niż adres zamieszkania.
W celu o którym mowa w punkcie IV.1 SKPON przetwarza również dane osobowe Osoby upoważnionej imię
(imiona) i nazwisko (nazwiska), adres miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, rodzaj i
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dane kontaktowe obejmujące zwłaszcza
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
W celach o których mowa w punkcie IV.8 SKPON przetwarza poza danymi o których mowa powyżej
również dane osobowe Osoby odbierającej obejmujące: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres
miejsca zamieszkania, numer PESEL jeżeli został nadany, rodzaj i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość, a także dane kontaktowe obejmujące zwłaszcza numer telefonu lub
adres poczty elektronicznej.
W celu o którym mowa w punkcie IV.9 SKPON przetwarza poza danymi o których mowa powyżej również
dane o preferencjach żywieniowych oraz o ewentualnych uczuleniach (w tym przeciwwskazaniach)
żywieniowych.
W celu o którym mowa w punkcie IV.10 SKPON przetwarza imiona i nazwiska Wychowanków, ich wyniki w
konkursach oraz ich wizerunki.
W celu o którym mowa w punktach IV.11-IV.13 SKPON przetwarza imiona i nazwiska Wychowanków i
Pacjentów oraz ich wizerunki.
VI.

Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu SKPON ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są
uznawane za odbiorców.
W związku z powyższym SKPON informuje o następujących kategoriach odbiorców:
a) Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w zakresie w jakim dane muszą być im
przekazywane w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych na rzecz pacjentów jednostek
organizacyjnych prowadzonych przez SKPON, a także w zakresie dokumentacji medycznej, która
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
c) podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
d) zakłady ubezpieczeń;
e) inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im przekazywane
w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
f)

Osoby upoważnione;

g) Osoby odbierające;
h) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością SKPON;
i)

podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością SKPON, w tym usługi
hostingowe;

j)

podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności SKPON;

k) biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością SKPON;

l)

VII.

inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do
uzyskiwania od SKPON informacji związanych z działalnością SKPON, które to informacje mogą
obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec SKPON.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

SKPON nie zamierza przekazywać danych osobowych Osób których dane dotyczą państwa trzeciego (to
jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
VIII.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Dane osobowe Pacjentów i ich Przedstawicieli przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.1, będę
przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, a więc zasadniczo przez okres 20 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej
Pacjenta, przy czym przepisy szczególne określają zarówno krótsze jak i dłuższe okresy
przechowywania dokumentacji medycznej w określonych sytuacjach.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.2 będą przetwarzane przez okres
obowiązywania umowy o odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, a po jej zakończeniu – przez
okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu
terminu przedawnienia roszczeń. W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych bez
konieczności zawarcia umowy, dane te będą przetwarzane – przez okres w którym możliwe jest
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
Przy czym jeśli dane te są przetwarzane również w innym celu, zwłaszcza o którym mowa w punkcie
IV.1, to będą one przechowywane przez ten okres który upływa później.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.3, będę przetwarzane przez okres
udzielania świadczeń zdrowotnych, nie dłużej niż okres o którym mowa w akapicie pierwszym
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.4, będą przetwarzane przez okres
właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano
inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach IV.1-IV.3, dane te będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 10 lat
od jej zakończenia, a w przypadku braku takiej umowy – przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, ale
w żadnym przypadku nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile
będzie on uzasadniony.
Dane osobowe Wychowanków przetwarzane w celach o których mowa w punkcie IV.5 są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym Wychowanek korzysta z Przedszkola lub GORW albo
uczęszcza do danej Placówki, chyba że z przepisów szczególnych wynika dłuższy okres
przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów na Wychowanków nieprzyjętych do Placówki, a zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.6 będą przetwarzane przez okres
obowiązywania umowy o współpracy z Placówką, a po jej zakończeniu – przez okres w którym
możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń. Przy czym jeśli dane te są przetwarzane również w innym celu, zwłaszcza o
którym mowa w punkcie IV.1, to będą one przechowywane przez ten okres który upływa później.

Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.7, będę przetwarzane przez okres w
którym Wychowanek korzysta z Przedszkola lub GORW albo uczęszcza do danej Placówki.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.8, będę przetwarzane przez okres
korzystania przez Wychowanka z transportu zapewnianego przez Placówkę, ale nie dłużej niż przez
okres w którym Wychowanek korzysta z Przedszkola lub GORW albo uczęszcza do danej Placówki.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.9, będę przetwarzane przez okres
korzystania przez Wychowanka z żywienia zapewnianego przez Placówkę, ale nie dłużej niż przez
okres w którym Wychowanek korzysta z Przedszkola lub GORW albo uczęszcza do danej Placówki.
Dane osobowe przetwarzane w celach o których mowa w punktach IV.10, IV.11, IV.12 i IV.13, będę
przetwarzane przez okres określony w zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.
Dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.14, będą przetwarzane przez okres
właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano
inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach IV.5-IV.9, dane te będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 10 lat
od jej zakończenia, a w przypadku braku takiej umowy – przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, ale
w żadnym przypadku nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile
będzie on uzasadniony.
IX.

Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

Podanie danych o których mowa w punkcie IV.1 dotyczących Pacjenta i jego Przedstawiciela jest
wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania,
SKPON nie będzie mógł udzielić świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta ani prowadzić jego
dokumentacji medycznej.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.1 dotyczących Osoby upoważnione nie jest obowiązkowe i
możesz ich nie podać. Jednakże w razie ich niepodania, SKPON nie będzie mogło udzielić takiej
osobie informacji o zdrowiu Pacjenta ani udostępnić jej dokumentacji medycznej Pacjenta.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich
podania. Wobec czego w razie ich nie podania, SKPON nie zawrze z Pacjentem (lub jego
Przedstawicielem) umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.3 jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania SKPON jako
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie będzie mógł należycie zorganizowania
zarządzenia udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co na przykład może mieć wpływ na to że SKPON
nie będzie mógł powiadomić pacjenta o zmianie terminu wizyty lekarskiej.
Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie IV.4 Pacjent lub jego Przedstawiciel będzie poproszony o
podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach IV.1-IV.3, to
ich podanie jest dobrowolne, wobec czego nie musisz ich podawać.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.5 dotyczących Wychowanka i jego Przedstawiciela jest
wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania,
SKPON nie będzie mógł zapisać Wychowanka do Przedszkola lub GORW.
Podanie danych/ o których mowa w punkcie IV.6 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich
podania. Wobec czego w razie ich nie podania, SKPON nie zawrze z Przedstawicielem
Wychowanka umowy o współpracy z Placówką.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.7 jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania SKPON jako
podmiot prowadzący Placówkę nie będzie mógł należycie zorganizowania zarządzenia procesem

uczęszczania Wychowanka do Placówki, co na przykład może mieć wpływ na to że SKPON nie
będzie mógł powiadomić Przedstawiciela Wychowanka o nagłych zdarzeniach mających miejsce
w czasie uczęszczania Wychowanka do Placówki.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.8 jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, SKPON nie
będzie mogło wykonywać transportu Wychowanka, ani nie będzie mogło pozwolić na odbiór
Wychowanka przez osobę nieupoważnioną.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.9 jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, SKPON nie
będzie mogło zapewniać Wychowankowi żywienia, ani zapewnić aby Wychowanek nie otrzymał
wyżywienia mogącego zagrażać jego życiu lub zdrowiu.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.10 jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania,
Wychowanek nie będzie mógł brać udziału w konkursach, ani nie będzie mógł zostać wyróżniony za
osiągnięcia poprzez podanie informacji o tych osiągnięciach do wiadomości osób trzecich.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.11 jest dobrowolne. Brak wyrażenia tej zgody nie wiąże się z
żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Ciebie.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.12 jest dobrowolne. Brak wyrażenia tej zgody nie wiąże się z
żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Ciebie.
Podanie danych o których mowa w punkcie IV.13 jest dobrowolne. Brak wyrażenia tej zgody nie wiąże się z
żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Ciebie.
Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie IV.14 Wychowanek lub jego Przedstawiciel będzie
poproszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w
punktach IV.5-IV.9, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego nie musisz ich podawać.
X.

Informacje o prawach Osoby której dane dotyczą związanych z ochroną jego danych osobowych.
1. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz
Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych. Przy czym prawo do uzyskiwania informacji o zdrowiu oraz dokumentacji
medycznej uregulowane jest na zasadach szczególnych w odrębnych przepisach prawa.
2. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich
danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z
błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również
uzupełnienie brakujących danych.
3. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych
osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego może korzystać w przypadkach określonych w
Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe pacjenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator
planował lub był obowiązany przetwarzać te dane; w szczególności pacjent nie może
żądać usunięcia danych osobowych z dokumentacji medycznej przed upływem okresu
przez jaki podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest przechowywać
dokumentację medyczną;

b. Osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w
punkcie X.8), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c. Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w
punkcie X.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w
punkcie X.6);
e. jeśli dane osobowe Osoby której dane dotyczą były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f.

jeśli dane osobowe Osoby której dane dotyczą muszą zostać usunięte w celu wywiązania
się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega Administrator;

SKPON może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa
powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, albo z uwagi na względy interesu publicznego w
dziedzinie zdrowia publicznego, albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest
gdy:
a. Osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba której dane dotyczą sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Osobie której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w
punkcie X.5. - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Osoby której dane dotyczą.
5. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez
Administratora jej danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić
się – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu
na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych
przetwarzanych w celach o których mowa w punktach IV.2, i IV.4.
W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie
danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie IV.2.
6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez
Administratora jej danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec

przetwarzania jej danych na potrzeby takiego marketingu bezpośrednio, w tym profilowania , w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do
celów takiego marketingu bezpośredniego.
7. Osoba której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych. W związku z tym ma prawo
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo to przysługuje pacjentowi jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na
podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem XI. na razie SKPON nie
przetwarza danych w sposób zautomatyzowany). Prawo to nie odnosi się natomiast do
dokumentacji medycznej, którą Administrator nadal ma prawo i obowiązek przechowywać.
Wykonując to prawo Osoba której dane dotyczą może również żądać, by jego dane osobowe zostały
przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
8. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych, w dowolnym momencie, o ile jedyną podstawą przetwarzania tych danych
osobowych jest zgoda. W takim przypadku cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe Osoby której dane
dotyczą, które przetwarza wyłącznie na podstawie tej zgody. Jeśli dane osobowe Osoby której
dane dotyczą przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je
nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
9. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do
jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których
zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
XI.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane osobowe Osoby której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
XII.

Przetwarzanie danych w innym celu niże cel w którym zostały zebrane.

Z zastrzeżeniem punktów IV.4 i IV.14, SKPON nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym Osoby której
dane dotyczą w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

