
Regulamin korzystania ze 

Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

 

§ 1 

 
1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.  
2. Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji 

pomiędzy Użytkownikami a Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana 
w Lublińcu. 

 

§ 2 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.  
2. Każdy Użytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  
3. Użytkowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie 

postanowień niniejszego Regulaminu.  
4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnego Portalu 

Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.  
5. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu nie ponosi 

odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych 
informacji. 

 

§ 3 

 

Rejestracja Użytkownika 

 

1. Korzystanie ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego następuje po: 

1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego, 

2. potwierdzeniu rejestracji użytkownika,  
3. autoryzacji użytkownika przez pracownika Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 

im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. 

 

§ 4 

 

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta 

 
1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu może zablokować konto  

Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach:  

1. nieprawidłowego korzystania z Portalu,  
2. otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnego Portalu 

Informacyjnego przez Użytkownika,  
3. na wniosek Użytkownika. 

2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.  
3. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu zastrzega sobie prawo 

do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.



§ 5 

 
Zasady bezpieczeństwa 

 
1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.  
2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, 

w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.  
3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny 

im. dr Emila Cyrana w Lublińcu o każdym przypadku:  
1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Szpitalnego Portalu Informacyjnego, 

2. utraty loginu i hasła,  
3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, 

dotyczących Szpitalnego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych,  
4. nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,  
5. wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym przez osoby 

nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,  
6. potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego.  

4. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności 
informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu nie ponosi 
odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez 
Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w 
szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła. 

 

§ 6 

 
Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

 
1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu nie ponosi 

odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikający z 
przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.  

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu zastrzega sobie prawo 
przerw w pracy Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji. 

 

§ 7 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. 

Emila Cyrana w Lublińcu zwany dalej: „Administratorem”, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, 

numer: 34 353 28 11.  

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Klaudia Kucharska adres: ido@wsnlc.pl lub 885 286 000. 

3. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach: 

 Rejestracji pacjenta do Poradni Neurologicznej, na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) 

 Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów 

prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

2016/679 (RODO). 

 Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, na 

podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych 2016/679 (RODO). 

 Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między 

innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu 

świadczenia, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO). 

mailto:ido@wsnlc.pl


 Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 

czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 

1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), 

art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji powyższych celów. 

5. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy 

powierzenia. 

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przewidziany 

właściwym przepisem prawa. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ale nie będą 

profilowane.  

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

§ 8 

 
Przepisy końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.  
2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.  
3. Zastosowanie mają przepisy:  

1.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, 
z 2019 r. poz. 730 ),  

2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. 

Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238, z 2018 r. poz. 2339 ), 

3. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 

2019 poz. 162, ze zm.),  
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 

2019 poz. 1231 , ze zm.), 
5. 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) 
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