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INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MEGREZ SP. Z O.O. 

przetwarzanych w związku z weryfikacją tożsamości osób wchodzących na teren szpitala 
 

Administrator danych osobowych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy.  

Dane kontaktowe administratora. 

Megrez Sp. z o.o.,  

ul. Edukacji 102,  

43-100 Tychy, 

tel.: +48 32 32 55 171, 32 32 55 280, 

fax: 32 32 55 284, 

e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl,  

www.szpitalmegrez.pl. 

Inspektor ochrony danych. 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem MEGREZ Sp. z o.o., ul. 

Edukacji 102, 43-100 Tychy lub iodo@szpitalmegrez.pl. 

Cele i podstawy oraz okres przetwarzania. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL lub numeru dokumentu 

tożsamości wraz z jego nazwą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 11.03.2020r. dotyczącego odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli 

handlowych oraz medycznych w szpitalach w związku z przypadkami zakażeń koronawirusem w Polsce, 

wydanego w oparciu o art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1). 

Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. 

 

Odbiorcy danych osobowych. 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, w 

odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Megrez Sp. z o.o.; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku z weryfikacją tożsamości podczas wchodzenia na teren szpitala jest 

dobrowolne, ale konieczne do uzyskania zgody na wejście. 

  

 

1 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 (RODO. 


