
Załącznik nr 3  
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH DLA OSOBY  
UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA  

Zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.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 
(RODO) informuję, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17, tel. 24 267 84 52, e-mail: plock@mwomp.pl  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MWOMP: e-mail: iod@mwomp.pl,  
tel. 24 267 84 94.  

3. Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Pan/Pani 
będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez pacjenta upoważnienia.  

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 
lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z 27.04.2016 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).  

5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być inne podmioty lecznicze współpracujące 
z MWOMP w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostawcy IT, kancelarie prawne 
wykonujące obsługę prawną MWOMP oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa.  

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

7. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 
lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane 
przetwarzane w celu dochodzeń roszczeń przechowywane będą przez okres przedawnienia 
roszczeń, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 
a) żądania od Administratora Danych dostępu do Pana/Pani danych osobowych (art.15 ust 1 

RODO), 
b) żądania od Administratora Danych sprostowania Pana/Pani danych osobowych (art. 16 

RODO), 
c) żądania od Administratora Danych usunięcia Pana/Pani danych osobowych (art. 17 ust 1 

RODO) 
d) żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych 
(art. 18 ust. 1 RODO),  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 ust. 1 
RODO),  

f) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych (art. 20 ust. 1 RODO),  
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia.  

10. Źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych jest upoważnienie udzielone przez 
Pacjenta w zakresie określonym w ust. 3 niniejszej klauzuli.  

11. Dane osobowe udostępniane przez Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
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