
ZASADY REALIZACJI PRAW WYNIKAJACYCH Z RODO* 

 

W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w Rozporządzeniu* powinni Państwo zwrócić się                           

do Administratora z wnioskiem o ich realizację. SP ZZOZ w Przasnyszu rozpatruje wnioski o realizację 

praw na zasadach określonych w art. 12 Rozporządzenia*. 

1. Przykładowy wniosek dotyczący realizacji praw można pobrać ze strony internetowej SP ZZOZ               

w Przasnyszu, zakładka: ABC PACJENTA  RODO /przy czym maja Państwo pełne prawo 

składać wnioski/żądania w innej, dowolnej wybranej formie/, następnie należy formularz prawidłowo 

wypełnić, podpisać i przekazać go: bezpośrednio Administratorowi /osobiście - Sekretariat Dyrekcji, 

I piętro/; elektronicznie - na adres: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej 

- na adres siedziby Administratora: ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.  

2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie /zalecane są DRUKOWANE LITERY/. 

3. We wniosku należy podać wszystkie wymagane informacje. 

4. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację 

uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek. 

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których może skorzystać osoba składająca wniosek, 

wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać osoba składająca wniosek, 

zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania. 

5. Administrator ma prawo odmówić przekazania danych lub zmienić formę odbioru w sytuacji, kiedy 

nie jest w stanie prawidłowo zidentyfikować osoby wnioskującej. 

6. W sytuacji, kiedy żądania osoby zostaną uznane za nadmierne lub nieuzasadnione, Administrator 

może pobrać opłatę stosowną do kosztów udzielenia odpowiedzi, informując wcześniej osobę 

wnioskującą o wysokości opłaty. 

7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego 

otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę 

składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. 

8. Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku. 

9. Realizacja praw może podlegać ograniczeniom w przypadkach, w których mogłaby niekorzystnie 

wpływać na prawa i wolności innych. 

 

 

* 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. 
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