
Klauzula informacyjna 

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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa Danych jest American Heart of Poland S.A., ul.  Sanatoryjna 1, 43-450 

Ustroń (https://ahop.pl). 
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości 

na adres e-mail: rodo@ahop.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej. 

3. Dane przetwarzane w poniższym zakresie to: nazwisko, imię, data urodzenia, nr telefonu, 

informacje dotyczące kontaktu z osobą zakażoną, kontaktu z osobą przebywającą 

w kwarantannie lub izolacji domowej, informacji o przebywaniu na kwarantannie/ izolacji 

domowej, informacji dot. domowników o wystąpieniu objawów podwyższonej temp., kaszlu, 

duszności, data i miejsce hospitalizacji, informacji o wykonanych testach w kierunku zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz informacje o objawach. 

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych zapewnieniem 

odpowiednich warunków realizacji świadczeń medycznych oraz dla celów związanych 

z działaniami podejmowanymi w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii 

koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące 

podstawy prawne: w zakresie gromadzenia informacji o kontaktach z osobami zakażonymi, 

przebywającymi w kwarantannie lub izolacji domowej, informacji o domownikach, 

informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach 

chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w 

dziedzinie zdrowia publicznego w powiazaniu z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony 

pacjentów i pracowników przed zakażeniami. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana 

sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed 

koronawirusem (COVID-2019). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/ Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Pana/ Pani dane osobowe będą nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Unię 

Europejską. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu (profilowanie - dowolna forma 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

9. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane 

kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wejścia 

na teren budynku lub pomieszczeń Administratora danych.  

https://ahop.pl/

