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Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych pacjentów biorących udział w projekcie 

pn.: „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”. 

Niniejszy dokument dotyczy uczestnictwa w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka 

jelita grubego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego z zakresu Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 

Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

Konkurs nr. RPSW.08.02.02.-IZ.00-26-189/18 

 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, mający 

siedzibę przy ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Z Administratorem Danych można 

się skontaktować poprzez adres email sekretariat@zoz.busko.com.pl lub  telefonicznie pod 

numerem 41 378 24 04 wew. 337 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w celu 

realizacji Projektu „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego” w szczególności na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (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  - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, oraz art.  6 lit. d) i e), 

ponadto pobierana jest odrębna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) . 

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu  realizacji 

Projektu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji i kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - 

promocyjnych. Podstawę prawną przetwarzania danych Uczestnika/czki Projektu danych osobowych 

stanowi art.6 ust.1 lit.C oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L119                 

z 04.05.2016 r., str.1), zwanego „RODO”. 

Okres przechowywania danych nie może być dłuższy od czasu potrzebnego na zrealizowanie celów 

Projektu. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej               

20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie 

ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób 

uniemożliwiający identyfikację pacjenta/ki, którego/ej dotyczył/a. 

Podstawowym celem realizowanego Projektu jest wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnych 

ze światowymi wytycznymi lekarskimi, których efektem będzie zmniejszenie liczby zachorowań                 

i zgonów na raka jelita grubego. 
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Rodzajami wymaganych danych są: dane identyfikacyjne (imię / imiona, nazwisko, PESEL), 

kontaktowe (adres, numer telefonu, e-mail) oraz dane medyczne uzyskane z wypełnionych ankiet, 

formularzy, oświadczeń i wyników przeprowadzonych badań. 

Dane pacjentów będą udostępnione Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Warszawie na podstawie umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych. Instytut 

sprawuje nadzór nad poprawnością przeprowadzenia badań diagnostycznych. 

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych. Wszelkie 

uwagi zgłasza bezpośrednio do Administratora Danych lub Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości wykonania badania. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami: ………………………………………….. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Projekcie: „Badam się – program 

profilaktyki raka jelita grubego” 

 

………………………………………… 

 

              data, podpis uczestnika/czki  

             data, podpis uczestnika/czki 


