
 

 

Klauzula informacyjna 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Opieki Paliatywnej 

im. Janiny Różyckiej w Słupsku/Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, z którym 

można się skontaktować: 

- telefonując na numer telefonu (0-59) 8411643 

- faksując na numer fax (0-59) 8403924 

- pisząc na adres 76-200 Słupsku ul. Jana Druyffa 2 

- e-mail hospicjum-slupsk@wp.pl 
 
Inspektorem danych osobowych jest pan Bogusław Kawczyński, z którą można się 
skontaktować pisząc na adres e-mail iod.hospicjum-slupsk@wp.pl 

 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku/Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego przetwarza dane osobowe pacjentów, kandydatów do pracy, 
pracowników, praktykantów, wolontariuszy. 

 
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 
Cel i podstawa przetwarzania danych 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia i rozliczania usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z przepisami z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z 
celami zdrowotnymi, w szczególności  z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz art 9 ust. 2 lit. 
a RODO w zakresie zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji medycznej. 
 
Okres przechowywania danych 
Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano ostatniego wpisu. 

 
Odbiorcy danych 
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. Sądy, firmy ubezpieczeniowe, 
inne placówki medyczne) oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 
administratora. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 
  

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA 

 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych 
wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż 
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wynikające z ww. ustawy (np. prywatny numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez 
świadome przekazanie tych danych. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 7 miesiące od dnia zakończenia 
rekrutacji, a w przypadku kandydatów zatrudnionych dokumentacja włączana jest do akt osobowych. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak np.: usługi ochrony danych. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych,. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na 
nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
przez nas tych danych. 
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: 
prowadzenie akt osobowych, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, 
ochrona socjalna. 
 
Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony socjalnej oraz zgody pracownika. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. 
  
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, takie jak ZUS czy Urzędy Skarbowe. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam 
usługi, takie jak np.: usługi BHP, usługi ochrony danych. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych,. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na 
nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
przez nas tych danych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRAKTYKANCI 

 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
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Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego 
podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. prywatny numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest 
zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia praktyki. 
– umowa uczelni    
  
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak np.: usługi BHP, usługi 
ochrony danych. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu  
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku 
dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. prywatny numeru telefonu), podstawą 
przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia wolontariatu. 
  
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, takie jak ZUS czy Urzędy Skarbowe. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam 
usługi, takie jak np.: serwis oprogramowania, usługi ochrony danych. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych,. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na 
nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
przez nas tych danych. 
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 KLAUZULA INFORMACYJNA W UMOWACH

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku/Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Słupsku (zwane dalej: "TOP"), ul. Jana Druyffa 2 , e-mail: hospicjum-slupsk@wp.pl 
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: : iod.hospicjum-slupsk@wp.pl 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie umowy. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia umowy. 
  
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, takie jak ZUS czy Urzędy Skarbowe. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam 
usługi, takie jak np.: serwis oprogramowania, usługi ochrony danych. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  
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KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku/Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Słupsku (zwane dalej: "TOP"), ul. Jana Druyffa 2 , e-mail: hospicjum-slupsk@wp.pl 
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: : iod.hospicjum-slupsk@wp.pl 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona mienia. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 
 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 1,5 miesiąca od nagrania. 
 
  
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, takie jak Policja. Mogą nimi być również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak np.: usługi 
informatyczne, usługi ochrony danych. 
 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, ograniczenia ich przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl  
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