
ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

RODO to 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.  Rozporządzenie  to  ma  na  celu  rozszerzenie  ochrony  podstawowych  praw  i  wolności  osób

fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. 

Poniżej  znajdą  Państwo  informacje  o  przysługujących  prawach  oraz  sposobie  ich  realizacji.  Prosimy
o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji
przysługujących uprawnień.

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do nas o udzielenie informacji czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Parczewie przetwarza Państwa dane osobowe. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają

Państwo informacje dotyczące:



Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest poprzez niezwłocznie usunięcie danych

osobowych ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

• dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania,

• złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione

podstawy przetwarzania,

• dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii

lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

• dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dalsze

przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim

przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego

powodu dane nie zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 



• ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. Wówczas mamy obowiązek poinformować o wskazanej

czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub

będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Jeżeli  poproszą nas Państwo o udzielenie informacji  komu zostały dane przekazane, informacja taka zostanie

Państwu udostępniona.

Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych

ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych chyba, ze wykażemy istnienie ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli  wniesiecie  Państwo  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  do  celów  marketingu  bezpośredniego,  to

zaprzestaniemy ich przetwarzania do tego celu.

Procedura realizacji praw

1. Aby skorzystać z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o realizację praw


