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Klauzula informacyjna dla kuracjusza

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 wobec kuracjuszy, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni"  
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Przy Stawku 
12, 88-100 Inowrocław. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@przytezni.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, takie jak:

 imię i nazwisko,  

 oznaczenie płci, 

 data urodzenia,

 numer PESEL i dane dotyczące dowodu tożsamości,  

 adres zamieszkania,

 w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona  
lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela 
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

a także: 

 oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki 
organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, 

 opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, 

 informacje o wydaniu opinii lub orzeczenia lekarskiego,

przetwarzane będą w celu: 

 zawarcia umowy cywilno-prawnej na pobyt w Sanatorium oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeń z tym związanych, jak również związanego z pobytem uiszczenia 
opłaty uzdrowiskowej  (art. 6, ust. 1, pkt b RODO), 

 świadczenia usług zdrowotnych, 

 rozliczenia świadczonych usług, 

 udostępnienia danych medycznych, 

 archiwizacji danych.

Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy na pobyt, a odmowa ich 
podania będzie skutkować brakiem możliwości pobytu w Sanatorium oraz brakiem uprawnienia
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane te będą 
przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu 
przedawnienia roszczeń (art. 442, § 1 Kodeksu Cywilnego). 

4. Dane dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń 
medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  
z udzielaniem świadczeń medycznych na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych 
jest obowiązkowe i jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych, a odmowa ich podania 
będzie skutkować brakiem możliwości ich udzielenia. Dane te będą przechowywane przez okres 
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wynikający z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.). 

5. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i kuracjuszy oraz ochrony mienia, w tym mienia kuracjuszy, a także 
zachowania w tajemnicy informacji na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b RODO. Monitoring wizyjny
obejmuje hole, korytarze i pomieszczenia ogólnodostępne (basen, stołówka, bar, ogród zimowy) 
oraz otoczenie budynków. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres  
do 21 dni, chyba że Administrator Danych Osobowych poweźmie informację, że mogą być one 
dowodem w postępowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać 
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane. 

11. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w celu personalizacji przesyłanej informacji handlowej. 


