
Załącznik nr 2g 
do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w zakresie udzielania świadczeń w gabinecie profilaktyki 
 i pomocy przedlekarskiej w szkołach. 
 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:      rodo@mcmgorna.pl 

lub w  siedzibie MCM „Górna” w  Łodzi przy ul. Felińskiego 7    tel. 42 689 20 81 

3. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka pozyskujemy na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 roku w celu realizacji zadań zawartych w umowie z placówką oświatową na świadczenie 

usług profilaktyki zdrowotnej i opieki pielęgniarki. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka  będą przetwarzane w celu świadczenia usług 

medycznych w tym opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., a także na podstawie art.6 lit. c w 

celu wypełnienia obowiązku ustawowego przez Administratora. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Ustawy o Pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka w celu: 

a)  ich sprostowania lub zmiany, 

b)  ograniczenia przetwarzania,  

c) prawa do przenoszenia danych,  

d) prawa wniesienia sprzeciwu,  

e) prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, 

f) usunięcia, o ile obowiązujące przepisy praw nie stanowią inaczej. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” lub Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych; 

9. Podanie danych jest obligatoryjne na mocy przepisów  prawa i niezbędne do realizacji świadczeń. 
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