
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ PIELEGNIARKĘ  
 

Zgodnie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 
 
1)administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka - ucznia naszej szkoły, danych osobowych jest  
Małgorzata Korzonkiewicz, pielęgniarka wykonująca świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartej umowy nr 122/902281 z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Pielęgniarskiej; 
2)Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
udzielania innych usług medycznych, rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub 
innym podmiotem finansującym te świadczenia, a także prowadzonej dla Pani/Pana dziecka dokumentacji 
medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenie o ochronie 
danych („RODO”),  z uwzględnieniem w szczególności niżej wymienionych aktów prawnych: 
a) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Ręczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2017 r., poz. 
1318   z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1938 z późn. zm.), 
c) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. 
zm.), 
d) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 180 z późn. zm.), 
e) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1845 z późn. zm.). 
Ponadto Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie innych aktów 
prawnych (ustaw) w zakresach z nich wynikających (np. w zakresie udzielenia informacji na żądanie sądu, 
ubezpieczyciela, Policji, organów pomocy społecznej itd.). 
3)odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie art. 2 oraz art. 49 i 
nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych 
przepisów szczególnych, oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także m.in. Narodowy Fundusz 
Zdrowia, lub inny podmiot prowadzący działalność leczniczą, podmiot lub organ działający na postawie 
obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpi o udzielenie informacji w Pani/Pana dziecka  zakresie; 
4)Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 
5)Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw 
szczególnych, dane te będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko, to jest 

przez okres niezbędny do realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2, Towarzystwa 
Szkolnego im. M. Reja, Plac M. Lutra 7 w Bielsku - Białej, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną 
ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia. Po 
zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka szkolna przekaże indywidualną dokumentację 
medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu opiekę zdrowotną nad 
uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 10 Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133). 
6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich oraz swojego dziecka 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad 
gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw 
szczególnych, 



7)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
dotyczących Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO, 
8)podanie przez Pana/Panią prawdziwych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej 
jest obowiązkowe,  
9)Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu.  


