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RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
LIST do Uczniów i ich Opiekunów prawnych
w związku z realizowaną opieką zdrowotną
nad uczniami.

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
Szanowni Rodzice oraz Opiekunowie prawni

Jest mi niezwykle miło poinformować, że nasza Przychodnia1, mieszcząca się w Świętej
Katarzynie, ma przyjemność organizować w Państwa Szkole opiekę zdrowotną w zakresie higieny
szkolnej2.
W związku z tym Pani Pielęgniarka w imieniu naszej Przychodni prowadzi odpowiednią
dokumentację, w której oprócz informacji dotyczących zdrowia ucznia, znajdują się dane o imieniu,
nazwisku, adresie zamieszkania oraz numerze PESEL.
Do wszystkich tych danych ma dostęp tylko Pani Pielęgniarka oraz inni uprawnieni pracownicy
Przychodni3.
Informacje są starannie przechowywane i przekazywane tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy
wymaga tego prawo (na przykład do Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych urzędów i
instytucji zajmujących się ochroną zdrowia).
Jeśli ktokolwiek miałby jakieś pytania lub wątpliwości w związku z niniejszym Listem lub chciałby
poznać więcej szczegółów zapraszam do odwiedzenia zakładki RODO na naszej stronie
internetowej (www.zozsk.pl).
Jeśli dokumenty zamieszczone na stronie internetowej byłby niezrozumiałe ze względu na użyty
w nich trudny język prawniczy, zapraszam do kontaktu ze mną - można napisać list do Inspektora
ochrony danych na adres Przychodni1 lub wysłać do mnie maila na adres:
bezpieczenstwo@zozsk.pl.
Z poważaniem,
Adam Słowik,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Św. Katarzynie

Postscriptum, czyli co nie zmieściło się w Liście, a może być przydatne dla dociekliwych
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie,
tak zwany Administrator danych osobowych;
1

ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta

Katarzyna,

2

Opieka w ramach higieny szkolnej realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 12.04.2019 o opiece zdrowotnej
nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078);
Kwestie przysługujących praw oraz ewentualnych skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
przy ul. Stawki 2, opisane są w przepisach zwanych powszechnie RODO, a dokładnie w Rozporządzeniu
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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1);
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