
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz osób którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, 
przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 
1. Informacja kierowana jest do: 

− osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, 

− osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, 

− pracowników lub współpracowników Realizatorów programów polityki zdrowotnej , których dane zostały przekazane 
do Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

− przedstawicieli Realizatorów programu polityki zdrowotnej, w tym członków organów, prokurentów i pełnomocników. 
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd 

Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 
3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możliwy jest następujący kontakt: 

− osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

− przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka, 

− e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl, lub 

− telefoniczny pod nr 94 35 51 584. 
Z IOD może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e, art. 9 lit. h oraz art. 10 rozporządzenia 
2016/679, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwały nr V/69/19 Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca oraz odpowiedniej uchwały Rady Miasta 
Kołobrzeg dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej: 

− uchwała nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego 
programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023", 

− uchwała nr XVIII/263/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 
2019 - 2023”, 

− uchwała nr XXV/357/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień 
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej wraz ze zmianą wprowadzoną 
uchwałą nr XXXVII/540/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 
programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg 
w wieku 65 lat i więcej, 

− uchwała nr XXXI/443/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021–2023", 

− uchwała nr XXXI/655/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto 
Kołobrzeg na lata 2022–2023”, 

− uchwała nr LIII/759/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 
"Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024".  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
4.1. W przypadku Realizatorów programów polityki zdrowotnej przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu zawarcia 

i wykonania umowy, w tym podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz dokonania rozliczeń po zakończeniu 
jej realizacji. Przetwarzanie danych będzie odbywać się także w celu weryfikacji umocowania przedstawicieli Realizatorów 
programów polityki zdrowotnej do zawarcia umów w imieniu Realizatora,  w celu kontaktu z kontrahentem w związku 
z umową. Dotyczy to także danych uzyskanych przez Administrator Danych z innych źródeł. 

4.2. W przypadku pracowników lub współpracowników kontrahentów przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu zawarcia 
i wykonania umowy, w tym podejmowania działań przed zawarciem umowy. 

4.3. W przypadku osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 
przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu prowadzonej profilaktyki zdrowotnej, zaspokajania potrzeb wspólnoty 
samorządowej w zakresie ochrony zdrowia poprzez umożliwienie wzięcia udziału w realizowanym programie polityki 
zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane przez Administratora danych od Realizatorów programów polityki 
zdrowotnej wyłonionych w ramach konkursu ofert. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z art. 188 d pkt 1 ww. 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmuje: nazwisko i imię (imiona), datę 
urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL, Pani/Pana numer telefonu 
kontaktowego, adres miejsca zamieszkania, informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie 
umowy, o której mowa w art. 9b ust. 1, oraz przyczynie ich udzielenia. W ramach realizowanych programów polityki 



zdrowotnej Administrator Danych będzie przetwarzał również nr Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca osoby korzystającej 
ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie uchwał Rady Miasta Kołobrzeg wymienionych w pkt 4. 
W celu ustalenia czy Pani/Pan skorzystał ze świadczenia opieki zdrowotnej Administrator Danych będzie pobierał dane 
z systemu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.  

4.4. W przypadku osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 
przetwarzaniu będzie podlegał nr telefonu kontaktowego w celu przeprowadzenia badań ankietowych na podstawie których 
weryfikowana będzie jakość udzielanych świadczeń. Konieczność przeprowadzenia badań ankietowych wynika z uchwały 
nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu 
polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023". Przetwarzanie nr telefonu 
kontaktowego odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4.5. W przypadku osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 
przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu wywiązania się Administratora Danych z ciążących na nim obowiązków 
wynikających z przepisów prawa wymienionych w pkt. 4, a także przetwarzanie odbywać się będzie w celu realizacji umowy 
zawartej z Realizatorem programu polityki zdrowotnej, w tym podejmowania działań przed jej zawarciem oraz kontroli 
realizacji zadania, zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia poprzez umożliwienie 
wzięcia udziału osobom chcącym skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej ramach realizowanego programu polityki 
zdrowotnej. 
Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane przez Administratora Danych od Realizatorów programów polityki zdrowotnej 
wyłonionych w ramach konkursu ofert. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z art. 188 d pkt 2 ww. ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmuje: nazwisko i imię (imiona), numer 
PESEL, serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku 
osób, które nie mają nadanego numeru PESEL, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku osób, którym nadano 
ten numer, informację o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo określone w art. 228–230, art. 286 
lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

Po realizacji ww. celów przetwarzania, dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 
dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być zbierane z innych źródeł. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy 
z właściwym Realizatorem programu polityki zdrowotnej przez czas trwania takiej czynności będą wykorzystywane informacje 
pochodzące z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 
Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, w celu weryfikacji 
Pani/Pana danych.  

6. Dane osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej oraz osób udzielających tych świadczeń będą zbierane 
od Realizatorów programów polityki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert ogłaszanych przez Administratora 
Danych.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami 

prawa – w szczególności pozyskane przez Administratora Danych, dane osobowe osób, którym udzielono świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz dane osób udzielających tych świadczeń zostaną przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe 
dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów na podstawie 
każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, 
jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu 
przetwarzającego. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dla innych podmiotów będących odrębnymi Administratorami Danych 
przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe we własnym imieniu. Dotyczy to w szczególności Realizatorów programów polityki 
zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert, podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, prawne, 
ubezpieczeniowe.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciw. 
Wobec przysługującego Panu/Pani prawa żądania usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają 
zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 2016/679. 
Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając pisemny wniosek na adres Administratora Danych. Aby mieć pewność, 
że realizujemy Państwa wniosek skierowany do nas, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam 
uwierzytelnić wnioskodawcę.  

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych osobowych uniemożliwi 
skorzystanie przez Pani/Pana ze świadczeń opieki zdrowotnej, oraz uniemożliwi przeprowadzenie działań przed zawarciem 
umowy, jak również uniemożliwi jej zawarcie. Brak podania nr telefonu kontaktowego w celu przeprowadzenia badania 
ankietowego nie wpływa negatywnie na skorzystanie przez Panią/Pana ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

13. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą one 
podlegały profilowaniu. 


