Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.1. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź (w zakresie ustalenia, czy zdarzenie,
którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne);
1.2. Wojewoda Łódzki, którego siedzibą jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:
/42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.
(w zakresie przechowywania dokumentacji zakończonych spraw związanych z toczącym się
przed Komisją postępowaniem);
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia, czy zdarzenie, którego następstwem była
szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
4.1. art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia;
4.2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256);
4.3. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020,
poz. 164);
4.4. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020,
poz. 849).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
5.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, w tym: strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron
(jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt
sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewódzka Komisja
zobowiązana jest doręczyć;
5.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej
celu, jednak nie dłużej niż przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią
archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji
rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
7.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
7.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
7.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
7.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
(Uwaga:
realizacja
powyższych
praw
musi
być
zgodna
z
przepisami
prawa,
na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych).
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów prawa
i jest warunkiem załatwienia sprawy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

