
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
NZOZ JP II – OSOBA BLISKA1 

 

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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111. 

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.  

Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1. RODO,  

w celu udzielenia świadczenia medycznego pacjentowi, dla którego jest Pani/Pan 

osobą bliską przez NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II 

w Łodzi. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia medycznego 

udzielanego pacjentowi, dla którego jest Pani/Pan osobą bliską. 

5. 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, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprawowania efektywnej 

opieki nad pacjentem, który jest dla Pani/Pana osobą bliską. 

                                                           
1
 Osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to 

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  


