
Informacje ogólne 

1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Józefa, Zespół 

Opieki Paliatywnej w Raciborzu mieszczące się przy ul. Żółkiewskiego 22, 47 – 400 Racibórz, 

zwanego dalej – Hospicjum św. Józefa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00002168, REGON: 273271931, w imieniu 

którego działa Zarząd. 

 
1.2. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje od dnia 

25.05.2018 r. i jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie 

Administratora Danych Osobowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji 

zapisów niniejszego dokumentu Polityki Bezpieczeństwa, powinny być rozstrzygane na korzyść 

zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw 

osób, których dane dotyczą. 

1.3. Każda osoba mającą dostęp do danych osobowych z upoważnienia Administratora Danych 

Osobowych, została zapoznana z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych 

Osobowych w Hospicjum św. Józefa i zobowiązana do jej przestrzegania w zakresie wynikającym  

z przydzielonych zadań. Dotyczy to w szczególności pracowników zatrudnionych przez 

Administratora Danych Osobowych. Osoby o których mowa, złożyły na piśmie oświadczenie  

o zapoznaniu się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz zobowiązały się do 

stosowania zawartych w niej postanowień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych 

2.1. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych 

jest zapewnienie zgodności działania Hospicjum św. Józefa z obowiązującymi przepisami prawa  

w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa 

wskazuje reguły bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jakie powinny być 

przestrzegane i stosowane w Hospicjum św. Józefa przez pracowników i współpracowników 

przetwarzających dane osobowe. 

2.2. Celem Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Hospicjum św. Józefa 

jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu 

przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony 

danych osobowych przetwarzanych w Hospicjum św. Józefa przed ich udostępnianiem osobom 

nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem obowiązujących przepisów w przedmiocie ochrony danych osobowych, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2.3. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa powina być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się 

przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami organizacyjno – prawnymi  

w Hospicjum św. Józefa, które mogą powodować, że zasady ochrony danych osobowych 

wskazane w obowiązujących dokumentach będą niewspółmierne lub nieaktualne. 

2.4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych Osobowych zapewnia: 

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne  

i rozwiązania organizacyjne, 

b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, 

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony. 

2.5. Monitorowanie przez Administratora Danych Osobowych zastosowanych środków ochrony 

obejmuje m.in. działania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, naruszanie 

zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami 

zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. 

 

2.6. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że czynności wykonywane w związku  

z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą Polityką 

Bezpieczeństwa oraz odpowiednimi przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna 

3.1. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych została sporządzona  

w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, 

dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Hospicjum św. Józefa, w tym  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

zwane RODO. 

 

3.2. Niezależnie od praw i obowiązków, określonych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa, 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej prowadzonej  

w Hospicjum Św. Józefa odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w szczególności w: 

a) Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  

a zwłaszcza przepisach jej rozdziału 7, 

b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

c) Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

d) oraz innych aktach prawnych stanowiących o regułach przetwarzania danych osobowych 

zawartych w dokumentacji medycznej, obowiązujących Hospicjum Św. Józefa.  

 


