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Odpowiadaj4c na petycj g z dnia28 marca 2018 r. dotyczqcq uruchomienia miejskiego,

bezplatnego i finansowanego ze Srodk6w budZetu Miasta gabinetu ginekologicznego dla

mieszkanek Bialegostoku informuj g, i2:

Za finansowanie i organizacjg udzielania Swiadczen opieki zdrowotnej, w tym r6wniez

w zakresie poloznictwa i ginekologii odpowiedzialny jest Podlaski Oddzial Wojew6dzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Bialymstoku. Tut. Oddzial na obszarze kontraktowania

Miasta Biatystok posiada 17 obowiEzujEcych um6w o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotnej w zakresie polo2nictwa i ginekologii, przy czym w ramach ww. um6w

przedmiotowe Swiadczenia s4 realizowane w 2l poradniach ginekologicznych.

Z informacji uzyskanych z Podlaskiego OW NFZ wynika, iz przedmiotowe

Swiadczenia sq zabezpieczone w spos6b optymalny, zgodnie ze strategi4 kontraktowania

i planem finansowym na obecny rok kalendarzory. Maj4c powyzsze na uwadze, w mojej

ocenie obecnie nie ma koniecznoSci poszerzenia oferty Swiadczefl ginekologicznych.

Informacj a o przetwarzanit danych:
l) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biale

Bialymstoku, ul. Slonimska 1 , l5-950 Bialystok;
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2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bli@um*bdyslotp-l;
3) Dane osobowe sq zbierane w celu rozpatrzenia petycji;
4) Dane nie bEd4 udostgpniane innym podmiotom niz uprawnionym na podstawie przepis6w

prawa;
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5) Pozyskane dane bEdqprzechowywane przez okres ok. 28lat, zgodnie zRozporzqdzeniem
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziaLania archiw6w zakladowych (Dz. U. z20l1r., Nr 74,poz. 67 ze zm.);

6) Wnioskodawcom przysluguje prawo do Z4dania dostgpu do wlasnych danych, prawo do
spro stowania, usuni gc ia, o gr aniczenia przetw ar zania;

7) Wnioskodawcom przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym
jest Urz4d Ochrony Danych;

8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Sprawg prowadzi: Departament Organizacyjny i Nadzoru, Jakub Gaszyfiski, nr tel. 85 869 6150
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