
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

NA POTRZEBY PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH   
 
Zgodnie z art. 13 i 14 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), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 

informuje:     

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest Dyrektor Oddziału, z którym 
może się Pan/Pani, kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław, 

 telefonicznie pod numerem telefonu: 71 797 93 43, 

 za pomocą platformy ePUAP, 

 e-mailem: sekretariat@nfz-wroclaw.pl.  

 Do kontaktu, w sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz realizacji 
praw związanych z przetwarzaniem danych, Dyrektor Oddziału wyznaczył inspektora ochrony 
danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław, 

 telefonicznie pod numerem: 76 729 31 12, 

 e-mailem: iod@nfz-wroclaw.pl.  

 Pana/Pani dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia będą przetwarzane w związku z 
prowadzonym  postępowaniem administracyjnym, w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków 
ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności wskazanych w ustawie  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w szczególności są:  

 rozporządzenie 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,  

w tym art. 6 ust. 1 lit c);  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane: 

 podmiotom posiadającym upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

 podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, 

 do państwa trzeciego w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub 
prawie Unii Europejskiej. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji 
ustawowych zadań Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, obrony roszczeń oraz zadań 
wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

 W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w  odniesieniu do danych 
przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych;  

 sprostowania danych; 

 ograniczenia przetwarzania; 

 usunięcia danych (o ile w danym przypadku przysługuje); 



 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone 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). 

 Dane pozyskiwane są przez Administratora: w ramach realizacji ustawowych i statutowych zadań i 
uprawnień od podmiotów publicznych, jednostek uprawnionych, a także od osób, których dane 
dotyczą. 
Podanie danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym  
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na 
treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. 

 Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na 
podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią 
wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu. 
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