
 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36  z dnia 06.05.2022 r. 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

W związku z Pani/Pana pobytem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS) i 

prowadzonym leczeniem istnieje możliwość podejmowania dodatkowych działań medialnych 

mających na celu dobro ogółu pacjentów poprzez promocję zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, 

specjalistycznego leczenia, informowania o leczeniu prowadzonym w SCCS i o tym podmiocie 

leczniczym. Wszystko to ma też służyć rozwijaniu postaw prozdrowotnych, pokazywaniu 

możliwości współczesnej medycyny w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. 

Zgoda pacjenta na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych 

Ja niżej podpisana/podpisany, wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w treści publikowanych wpisów na stronach internetowych SCCS/ w 

treści publikowanych postów w mediach społecznościowych SCCS/ w dokumentacji 

medycznej w trakcie leczenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jak również danych 

dodatkowych takich jak (przykładowo: wizerunek, głos, tytuł naukowy itp.) koniecznych do 

realizacji celów określonych powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej: 

„RODO”). 

Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że mogę tę zgodę w dowolnym czasie 

zmienić lub wycofać a także że zgoda lub brak tej zgody nie będzie mieć wpływu na poziom 

leczenia w SCCS.  

Moja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna i nieodpłatna. 

Klauzula informacyjna RODO dla osób wyrażających zgodę na umieszczanie i 

przetwarzanie ich dodatkowych danych osobowych (w tym wizerunku, głosu) przez 

SCCS na stronie WWW i w portalach społecznościowych 

 Zgodnie z art. 13 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, zwane dalej: „RODO”) informuje się o 

przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z publikacją materiałów w na 

stronie internetowej i w mediach społecznościowych SCCS jest Śląskie Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, ), tel. (32) 37-33-800, e-

mail:  kancelaria@sccs.pl . 

mailto:kancelaria@sccs.pl


2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: iod@sccs.pl , (32) 37-33-859. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 

udostępnienie swoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu promocji 

zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania 

usługami opieki zdrowotnej, informowania o leczeniu prowadzonym w SCCS i o tym 

podmiocie leczniczym. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie powoduje obniżenia 

poziomu leczenia w SCCS w przypadku objęcia leczeniem. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać zamieszczone w miejscu publikacji materiałów – tj. 

odpowiednio na stronie internetowej SCCS oraz/lub w mediach społecznościowych SCCS. 

W związku z tym dane te będą dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Jeśli nie życzy 

sobie Pan/Pani udostępniania informacji to prosimy poinformować (pisemnie) SCCS o 

życzeniu usunięcia informacji o Pani/Pana danych osobowych - Załącznik nr 5 – Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt. 3 tej klauzuli informacyjnej bądź do czasu zgłoszenia żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz 

ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 

(bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania 

obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo 

do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom upoważnionym do ich uzyskania 

na podstawie przepisów prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji 

ani profilowania.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

Jednocześnie SCCS zwraca uwagę, że administratorami danych przetwarzanych w związku z 

korzystaniem z portali społecznościowych są także podmioty administrujące tymi serwisami. 

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te podmioty zalecamy 

zapoznanie się z Regulaminami i zasadami przetwarzania danych dostępnymi na stronach 

internetowych tych podmiotów. 

 

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała i wyrażam na nią zgodę. 
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                           (data)                                                   (czytelny podpis) 

 


