Ankieta Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:
„Ocena stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”

SZANOWNI PAŃSTWO,
W związku z postępującym procesem informatyzacji sektora zdrowia oraz prowadzonymi pracami
nad kolejnymi etapami rozwoju obszaru e-zdrowia chcemy poznać obecny stan informatyzacji
Państwa placówek i gotowość do kolejnych działań, a także Państwa potrzeby i oczekiwania. W
związku z tym przygotowaliśmy ankietę i będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie. Przekazane
informacje będą cennym źródłem danych, aby nasze kolejne działania były dostosowane do Państwa
potrzeb.
ANKIETĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DO DNIA 22.09.2019 R.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o
kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl.
Aby wypełnić ankietę, proszę kliknąć w poniższy link:
https://ankiety.csioz.gov.pl/ocena-stopnia-informatyzacji-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosclecznicza/f586ab0eb9d36e3ac1680203d3bb67e4a2d55740ac8e0403372df864fcc1bfc154336560a62f5085
[1]
Z poważaniem,
Zespół CSIOZ
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
-------------------------

W związku z prowadzoną ankietą „Ocena stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą” mającą na celu poznanie Pani/Pana eksperckiej opinii na temat kluczowych
zagadnień związanych z obszarem ochrony zdrowia, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00952) przy ul. Miodowej 15.
Z Administratorem danych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub listownie, a także za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej ePUAP:
/8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Zakres danych, jakie będziemy przetwarzać, obejmuje wyłącznie adres Pani/Pana poczty elektronicznej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia ankiety i niezwłocznie po jej
otrzymaniu zostaną usunięte.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
ZABEZPIECZENIE GROMADZONYCH DANYCH
W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych przetwarzanych w serwisie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami
przetwarzania danych.
W ramach realizacji celu tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.
[Podstawa prawna: 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)]
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