INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

ADMINISTRATOR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul.
Rydygiera 1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085 , reprezentowany przez
Dyrektora;
2. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpital.pila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”;

PODSTAWA PRAWNA

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
a) Rozporządzeniem 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;
b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
c) Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
d) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;
e) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
f) Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PACJENTA

PRZETWARZANIE DANYCH

4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych ( m.in. leczenie, diagnostyka,
rehabilitacja);
5. Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą ustawowo uprawnione podmioty, min. NFZ, Sąd, Prokurator,
Rzecznik Praw Pacjenta i inne;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat z wyłączeniem dzieci do lat 2, których okres
przechowywania wynosi 22 lata. Okres przechowywania dokumentacji medycznej określa w/w ustawa o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
7. Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania.
8. Dane pacjentów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również w
formie profilowania*.
9. Jeżeli pacjent mieszka lub pracuje poza granicami Polski - dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskie z dnia 5 lutego 2010 r. w
sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami.
Pacjent może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie Szpitala
Specjalistycznego w Pile.
10. Pacjent posiada prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;
b. usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej
określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w przepisami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych – innej placówki ochrony zdrowia;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w przepisami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w przepisami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

PODSTAWA PRAWNA

ADMINISTRATOR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:

11. Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Rydygiera
1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085 , reprezentowany przez Dyrektora.
12. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”.

13. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
g) Rozporządzeniem 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;
h) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
i) Kodeksem pracy;
j) Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
k) Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRZETWARZANIE DANYCH

14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zatrudnienia.
15. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, i inne.
16. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
17. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pracownik jest zobowiązany do ich podania. Zakres
danych określa Kodeks Pracy oraz Regulamin organizacyjny Szpitala Specjalistycznego w Pile i Regulamin
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szpitala Specjalistycznego w Pile.
18. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie
profilowania*.
19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
20. Pracownik posiada prawo:
a. do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;
TWOJE PRAWA

b. usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji kadrowej;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w ustawami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRATOR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:
21. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul.
Rydygiera 1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085 , reprezentowany przez Dyrektora.
22. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”.

PODSTAWA PRAWNA

23. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
l)

m)
n)
o)
p)

Rozporządzeniem 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;
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
Kodeksem pracy;
Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRZETWARZANIE DANYCH

24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi rekrutacji pracowników.
25. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, i
inne.
26. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres 1 roku, a następnie niszczone w sposób uniemożliwiający
ich odtworzenie.
27. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania. Zakres danych określa Kodeks Pracy.
28. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w
formie profilowania*.
29. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
30. Posiada Pani/Pan prawo:
a. do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

TWOJE PRAWA

b. usunięcia danych;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w ustawami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW USŁUG

PODSTAWA PRAWNA

ADMINISTRATOR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul.
Rydygiera 1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
a) Rozporządzeniem 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;
b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
c) Kodeksem cywilnym;
d) Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
e) Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRZETWARZANIE DANYCH

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i
realizacją umowy na świadczenie usług dla Szpitala.
5. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, i inne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
b. w odniesieniu do umów – 10 lat od dnia rozwiązania umowy.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy.
8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie
profilowania*.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Posiada Pani/Pan prawo:
a. do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

TWOJE PRAWA

b. usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji przetargowej i
umów;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w ustawami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYKANTÓW
(studenci, uczniowie, słuchacze kursów)

ADMINISTRATOR

13. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

PRZETWARZANIE DANYCH

11. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul.
Rydygiera 1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085 , reprezentowany przez
Dyrektora.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:

12. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”.

f) Rozporządzeniem 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;
g) Ustawą z dnia maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
h) Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
i) Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi praktyki.
15. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. Sąd, Prokurator, i inne.
16. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat.
17. Pana/Pani dane osobowe otrzymano od podmiotu kształcącego (uczelnia, szkoła, firma organizująca
dokształcanie itp.).
18. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie
profilowania*.
19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
20. Posiada Pani/Pan prawo:
a. do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

TWOJE PRAWA

b. usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji praktyki;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w ustawami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING SZPITALA

PRZETWARZANIE DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

ADMINISTRATOR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, że:
21. Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Rydygiera
1. Tel. 67 2106555, e-mail: wszpila@pi.onet.pl , Fax: 67 21 24 085 , reprezentowany przez Dyrektora.
22. Inspektor ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl ,
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”.

23. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
Rozporządzeniem 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;
k) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
l) Kodeksem pracy;
m) Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
n) Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
j)

24. Dane osobowe:
a. wizerunek na terenie szpitala,
b. wizerunek z dźwiękiem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
25. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. Sąd, Prokurator, i inne.
26. Dane osobowe – wizerunek i dźwięk - będą przechowywane przez okres 14 dni. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital powziął wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
27. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie
profilowania*.
28. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
29. Pan/Pani posiada prawo:
a. do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

TWOJE PRAWA

b. usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania nagrań;
c. ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
d. przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
e. sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne
z w/w ustawami;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
* - Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

