
Regulamin systemu e-Rejestracja/Portal Pacjenta 
SZPZLO Warszawa-Targówek 

I. Postanowienia ogólne. 
1. Administratorem danych systemu e-Rejestracja jest Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek (zwany dalej 

Administratorem), z  siedzibą w Warszawie, ul. Tykocińska 34 

2. Pacjenci lub osoby, które zamierzają korzystać z usług Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, (zwani dalej 

łącznie: „Pacjenci”) mają prawo do korzystania z elektronicznej rezerwacji wizyt 

rozumianych, jako udzielanie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek na rzecz Pacjentów świadczeń 

zdrowotnych w postaci konsultacji, badań, zabiegów i innych (zwane dalej: 

„Wizyty”), przy użyciu aplikacji „e - Rejestracja” (dalej: „e-Rejestracja”), która jest 

dostępna na stronie internetowej: 

https://portal.zoztargowek.waw.pl 

3. Dostęp do e-Rejestracji jest możliwy jest po akceptacji warunków regulaminu oraz 

weryfikacji danych osobowych osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w Rejestracji jednej z Przychodni 

SZPZLO W-T lub w przypadkach nagłych, takich jak ogłoszenie stanu zagrożenia 

epidemii w Polsce lub stanu Epidemii. Dopuszcza się wtedy udostępnienie przez 

pracowników placówki informacji do pacjenta, poprzez wysłanie wygenerowanego 

hasła  na wskazane konto mailowe pacjenta, podane przez niego podczas rejestracji 

danych osobowych lub podczas ich modyfikacji .W takim przypadku może być 

konieczna   weryfikacja osoby pacjenta telefonicznie, poprzez zadanie pytań i 

weryfikacje podczas tej rozmowy takich danych jak nr Pesel, Imię Matki czy adres 

korespondencyjny. Sytuacja ta jest jednak wyjątkowa i nie może być stosowana gdy 

Ministerstwo Zdrowia nie ogłosi takiego stanu w Polsce. 

II. Korzystanie z systemu. 
1. W celu korzystania z systemu wymagane jest zastosowanie dowolnej przeglądarki 

internetowej 

2. Wygenerowanie loginu jest możliwe na podstawie adresu e-mail - loginem będzie 

adres e-mail pacjenta. 



3. Potwierdzenia założenia konta użytkownik otrzyma na e-mail. 

4. Hasło do systemu e-Rejestracji jest nadawane przez użytkownika podczas 

potwierdzania założenia konta lub w przypadkach nagłych takich jak ogłoszenie stanu 

zagrożenia epidemii lub stanu Epidemii przez pracowników placówki poprzez 

wysłanie wygenerowanego hasła na wskazane konto mailowe pacjenta, podane przez 

niego podczas rejestracji danych osobowych lub podczas ich modyfikacji .W takim 

przypadku może być konieczna weryfikacja osoby  pacjenta telefonicznie, poprzez 

zadanie  pytań i weryfikacji podczas tej rozmowy takich danych jak nr Pesel, Imię 

Matki czy adres korespondencyjny. Sytuacja ta jest jednak wyjątkowa i nie może być 

stosowana gdy Ministerstwo Zdrowia nie ogłosi takiego stanu w Polsce. 

5. Po zalogowaniu się do systemu użytkownik, może zmienić swoja dane oraz hasło. 

Hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfry i znaku specjalnego. 

6. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła należy skorzystać z opcji 

wyświetlającej się w oknie logowania „Nie pamiętasz danych logowania” i 

postępować zgodnie ze wskazówkami bądź udać się z dowodem osobistym do 

Rejestracji jednej z Przychodni SZPZLO W-T lub w przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemii lub stanu Epidemii przez telefon poprzez zweryfikowania przez 

pracownika pacjenta za pomocą sprawdzenia podanych danych przez telefon podane 

przez niego podczas rejestracji danych osobowych lub podczas ich modyfikacji . W 

takim przypadku może być konieczna weryfikacja osoby pacjenta telefonicznie, 

poprzez zadanie  pytań i weryfikacji podczas tej rozmowy takich danych jak nr Pesel, 

Imię Matki czy adres korespondencyjny. Sytuacja ta jest jednak wyjątkowa i nie może 

być stosowana gdy Ministerstwo Zdrowia nie ogłosi takiego stanu w Polsce. 

7. e-Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności: 

o rezerwowanie terminu wizyty, 

o zmiana terminu wizyty, 

o odwoływanie terminu wizyty, 

o podgląd aktualnych oraz archiwalnych terminów wizyt, 

o podgląd wyników badań diagnostycznych, 

o otrzymywania powiadomień e-mail/sms związanych z obsługą terminów 

wizyt. 



 

8. Administrator ma prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z systemu tj. używania wulgaryzmów, 

podszywania się pod inną osobę, na wniosek użytkownika oraz w przypadku 

trzykrotnego niestawienia się na umówioną wizytę. 

9. Administrator ma prawo do odwołania wizyty w przypadku niedostarczenia oryginału 

skierowania w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących 

(podstawa prawna:  art. 20 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub nieudostępnienia 

świadczeniodawcy przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących kodu dostępu  do 

skierowania w postaci elektronicznej oraz Nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie 

nadano Nr PESEL numeru paszportu lub innego  dokumentu potwierdzającego 

tożsamość (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). Warunek ten dotyczy świadczeń 

dla których Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga ważnego skierowania. 

10. Administrator informuje pisemnie świadczeniobiorcę o zakwalifikowaniu do kategorii 

medycznej zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w obowiązujących 

przepisach i terminie udzielania świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego 

terminu. 

11. Administrator ma prawo do odwołania wizyty w przypadku braku ważnego 

dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego. 

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby 

trzecie, rozumiane jako podmioty nieupoważnione do korzystania z aplikacji 

internetowej e-Rejestracja, które weszły w posiadanie hasła i innych danych 

Pacjentów niezbędnych do logowania się w systemie e-Rejestracji w sposób 

nieuprawniony. 

13. W przypadku podejrzenia lub nieuprawnionego użycia hasła przez osoby trzecie, 

Pacjent jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany hasła do konta poprzez opcję 

"Resetuj hasło" oraz powiadomić Administratora o zaistniałej sytuacji. 

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu 

wynikającym z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych. Podmiot zastrzega 

sobie prawo do przerw w dostępie do systemu niezbędnych do jego konserwacji lub 

aktualizacji. 



 

III. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Targówek, prowadząc rezerwację wizyt lekarskich za pomocą systemu 

informatycznego   zbiera dane osobowe od użytkowników tego systemu. 

2. Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest Samodzielny 

Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek z siedzibą 

przy  ul. Tykocińskiej 34 

3. Przetwarzanie danych osobowych wynika z następującej podstawy prawnej: 

a) Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, 

której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude. 

b) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z 

osobą, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 

ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

c) Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym 

celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu 

bezpośredniego własnych produktów lub usług – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 5 

w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły 

RODO, przy czym RODO stanowi wprost jedynie o marketingu bezpośrednim, bez 

doprecyzowania, że chodzi o własne produkty lub usługi. 

4. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których 

dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum  

a ich przetwarzanie uzależnione jest  od zgody dobrowolnie wyrażonej przez 

użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych 

w przyszłości,  jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania. 

6. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących 

jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich 



usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

dotyczących go danych osobowych. 

7. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Targówek wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania 

serwisu. Niepodanie wymaganych danych może  zablokować czynność, które te dane 

dotyczyły. 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować 

się z nami za pośrednictwem poczty email, na adres: iod@zoztargowek.waw.pl 

9. Uprzejmie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Pan 

Daniel Pergoł. Kontakt z IODO możliwy jest pod numerem telefonu: (22) 518 26 41 

lub adresem e-mail: iod@zoztargowek.waw.pl 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji 

podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby. 

11. Administrator dokłada należytej staranności, aby sukcesywnie powiększała się ilość 

usług objętych Ofertą Serwisu, a Użytkownik nie będzie z tego tytułu bez swojej wiedzy 

i akceptacji ponosić żadnych dodatkowych kosztów. 

 



Polityka prywatności 
 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich 
danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi 
nam zgodami marketingowymi. 
 

Kto jest administratorem 
moich danych? 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych 
jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa-Targówek (dalej jako „SZPZLO W-T"). 
Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji 

marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach 
marketingowych, administratorami Twoich danych jest 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa-Targówek 

 

Z kim mogę się skontaktować 
w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem moich danych 
osobowych? 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich 
danych osobowych przez SZPZLO W-T możesz skontaktować 

się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod 
adresem e-mail: iod@zoztargowek.waw.pl oraz - jeżeli posiadasz 
portal pacjenta SZPZLO W-T - za pośrednictwem tego portalu, 

po uprzednim zalogowaniu. 

 

Jaki jest zakres przetwarzanych 
przez SZPZLO W-T moich 

danych osobowych? 

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją 
dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie 

informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam 
informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć 

się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach 
seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do 

postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy 
Twojego procesu leczenia. 

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego 
adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać 

poproszony o podanie swojego imienia - wtedy będziemy mogli 
w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda 
na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje 

wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z 
SZPZLO W-T. Będą to Twoje dane: imię, nazwisko, płeć, data 

urodzenia, Nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres 
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu komórkowego). 

Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji 
medycznej - dostęp do tych informacji mają jedynie 

upoważnione do tego osoby. 

 

Jaki jest cel przetwarzania 
moich danych osobowych? 

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy 
Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 

Cel przetwarzania 
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w 
szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, 

weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. 
przez naszą telefon) jak również w naszych placówkach , na 

stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. 



Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i 
przechowywania dokumentacji medycznej. 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy 
i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz 

inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz 
udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. 

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem 
telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację 

bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o 
tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się 

do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości 
odbioru wyniku badań. 

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na 
Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas 
priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po 
wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie 

ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować 
nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te 
będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie 
były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do 

prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili 
poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich 
treści - wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim 

żądaniem. 
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo 

do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas 
działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich 

danych w tym celu. 
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz 

spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. 
rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać 
z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową 

dotyczącą działalności SZPZLO W-T, informacje o towarach, 
usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych 

czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. 
W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do 

tego Twój adres e-mail - wtedy wysyłamy komunikację na Twoją 
skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu - wtedy 

możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia 
przychodzące. 

 
Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w 
trakcie współpracy z SZPZLO W-T w celach marketingowych, 
np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami 

o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede 
wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów 

do Twoich potrzeb. 



Czy moje dane przetwarzane 
są w jakiś jeszcze sposób? 

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych 
osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że 
możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile 

preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, 
dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. 

Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej 
dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich 

danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji 
człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której 
decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć 
wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności 
usług).  

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i 
domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. 

Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez centralę 
telefoniczną, stronę internetową czy odwiedzisz nas w 

którejkolwiek z naszych placówek własnych. 

 

Komu przekazywane są moje 
dane osobowe? 

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z 
uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej 

organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy 
bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako 
przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako 
pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane 

następującym kategoriom odbiorców: 
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z SZPZLO 

W-T w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności 
opieki zdrowotnej  

2. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO W-T  
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające 

udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą 
organizacją (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, 
firmom kurierskim i pocztowym), 

3. dostawcom usług wspierających SZPZLO W-T  w obszarze 
marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę 

sms oraz e-mail), 
4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających  

SZPZLO W-T w dochodzeniu należnych roszczeń 
(w szczególności kancelariom prawnym, firmom 

windykacyjnym), 
5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji 

Twoich praw pacjenta. 
Jako podmioty lecznicze dbamy o poufność Twoich danych. Z 

uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej 
organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy 
bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako 
przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym 
odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów 

objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom 

 



świadczącym na rzecz SZPZLO W-T usługi w zakresie wsparcia 
informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom 

zewnętrznym. 

Czy moje dane są 
przekazywane poza Unię 

Europejską? 

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. 
w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe 

mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 
Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych 
odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy 
SZPZLO W-T a tym podmiotem, zawierającą standardowe 

klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.  

 

Przez jaki czas przetwarzane są 
moje dane osobowe? 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją 
dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej 

co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej 
ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były 

przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w 
postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym 

celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 
przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na 

potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili 
wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej 

wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane 
anonimizacji. 

 

Czy podanie danych jest moim 
obowiązkiem? 

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże 
jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, 
w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem 

jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych 
może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia 

świadczenia zdrowotnego. Również ze względów 
rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może 
skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy 

imiennego rachunku na Twoją rzecz. 
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, 

odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie 
będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia 

zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty 
czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. 

SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych 
również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że 
odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług 
administratora oraz podmiotów należących do SZPZLO W-T i 

jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w 
dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez 

infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas 
w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Zgodę możesz 

 



również odwołać za pośrednictwem swojego konta w Portalu 
Pacjenta, po uprzednim zalogowaniu. 

Jakie mam prawa? 

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo 
dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować żądać 
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także 

skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SZPZLO W-T 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do 
przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli 

chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - 
skontaktuj się z nami poprzez centralę telefoniczną, stronę 
internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych 

placówek własnych. 
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych. 

 

Definicje i skróty 

RODO - 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; 
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; 

PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo 
telekomunikacyjne; 

uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną; 

 

 


