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Klauzula informacyjna dla pacjentów, opiekunów prawnych 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.2016.119.1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. 
prof. Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: 
(089) 5337-701, www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

2) Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim Specjalistycznym 
Szpitalu Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail: 
iod@wssd.olsztyn.pl, tel. (089) 5393 458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45. 

3) Dane osobowe pacjentów, opiekunów przetwarzane będą w celu świadczenia usług 
medycznych, promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych - na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, w tym opiekuna; 

 Art. 6 ust. 1 lit. d, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą; 

 Art. 9 ust. 2 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą; 

  Art. 9 ust. 2 lit. h, RODO - do zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej; 

 Ustawie o działalności leczniczej; 

 Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podwykonawcy świadczący usługi 
medyczne, podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5) Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w ustawie z dnia 6.11.2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /od 2 do 30 lat/. 

6) Pacjent, osoba prawna posiada do treści swoich danych prawo: 

 dostępu /art. 15/, 

 sprostowania i uzupełnienia danych osobowych /art. 16 i 19/, 

 do przenoszenia danych /art. 20/. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie 
skutkowało niemożliwością wykonania usługi medycznej. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

9) Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dane osobowe pacjenta mogą być przekazane do innych 
jednostek ochrony zdrowia w celu uzyskania niezbędnej diagnostyki, konsultacji lub dalszego 
procesu leczenia. Może to dotyczyć również przekazania do krajów trzecich, o czym zostaną 
Państwo powiadomieni. 

10) Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na na 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława 
Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: (089) 5337-701, 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl - jako pracodawca. 

2)  Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl, tel. (089) 
5393-458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45. 

3)  Cel i podstawy przetwarzania 

a) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

b) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, 
także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

c) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie. 

d) Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

4)  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku niezawarcia umowy zostaną niezwłocznie 
zniszczone. 

5) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 6 
miesięcy od dnia pozyskania danych. 

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7) Mają Państwo prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych. 

8) Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy 
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 
danych jest dobrowolne. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DO KONTAKTU PETENTA ZE SZPITALEM 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: (089) 5337-701, 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

2. Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 

Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl, tel. (089) 5393-458, w dni 

robocze od godz. 11:15 do 14:45. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest nawiązanie kontaktu, na podstawie RODO: 

◦ art. 6 ust.1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; 

◦ art. 6 ust.1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

◦ Art. 6 ust. 1 lit. f) - jako usprawiedliwionego interesu administratora. 

1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat. 

3. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: 

• dostępu do treści tych danych, 

• usunięcia, lub 

• ograniczenia przetwarzania, 

• sprostowania/uzupełniania, 

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

1. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres 
urzędu ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 
skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: (089) 5337-701, 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

2. Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 

Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl, tel. (089) 5393-458, w dni 
robocze od godz. 11:15 do 14:45. 

3. Celem przetwarzania danych /wizerunku/ jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na terenie szpitala i ochrony mienia na monitorowanym terenie, w tym opieki 
zdrowotnej, leczenia. 

4. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się na podstawie: 

• Art. 6 ust.1 lit. f. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

• Art. 9 ust. 2 lit. h RODO - do zapewnienia opieki zdrowotnej; 

• Art. 5a.1. Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 

• Art. 22². § 1. Kodeksu pracy. 

5. Monitoring obejmuje: teren szpitala; wejścia do budynków; śluzy; ciągi komunikacyjne 
wewnętrzne i zewnętrzne; oddziały szpitalne; sale operacyjne. 

6. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny może obejmować: 

• wizerunek osoby; 

• cechy fizyczne /np. kolor włosów, widoczny stan zdrowia/; 

• cechy indywidualne; 

• markę i numer rejestracyjny pojazdu. 

Wskazane dane osobowe dotyczą: 

◦ pacjentów; 

◦ opiekunów; 

◦ klientów; 

◦ najemców; 

◦ gości hotelowych; 

◦ pracowników; 

◦ klientów najemców; 

◦ kontrahentów; 

◦ zleceniobiorców; 

◦ praktykantów; 

◦ stażystów; 

◦ wolontariuszy; 

◦ osób trzecich przebywających na terenie objętym monitoringiem. 

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie: 
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• osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez 
stronę trzecią np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery 
systemu); 

• pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie Szpitala; 

• podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie umowy i przepisów 
obowiązującego prawa: 

• dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala 

• firmie ochraniającej obiekty szpitala; 

• organom publicznym i służbom porządkowym. 

8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: 

◦ do informacji; 

◦ dostępu do treści tych danych (wydania kopii danych w uzgodnionej formie np. zdjęcia ze 
zdarzenia z anonimizacją osób postronnych); 

◦ żądania usunięcia danych jej dotyczących lub ograniczenia przetwarzania (prawo do bycia 
zapomnianym). Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na 
Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo 
wniesienia prawa do bycia zapomnianym.; 

◦ do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej 
danych osobowych; 

◦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Dane osobowe przechowywane będą od daty nagrania przez okres: 

◦ 14 dni dla systemu szpitalnego, 

◦ 90 dni dla systemu firmy ochroniarskiej, 

z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym 
postępowaniu, aż do momentu ustania celu. 

10. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres 
urzędu ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O REJESTROWANIU ROZMÓW 
TELEFONICZNYCH 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1.  Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: (089) 5337-701, 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

2.  Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim Specjalistycznym 
Szpitalu Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl, tel. 
(089) 5393-458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45, 

3.  Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności 
obsługi klienta. 

4.  Przetwarzanie danych za pomocą rejestratora rozmów odbywa się na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą; 

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, 
której dane dotyczą. 

1. Rejestrowanie rozmów obejmuje nagrywanie rozmów na telefonie o numerze: 

◦ (089) 5393-200, 201 /Rejestracja Główna/, 

◦ (089) 5393-232 /Rejestracja - Por. Rehabilitacji/, 

◦ (089) 5393-305, 307 /SOR - Dyżurka/, 

◦ (089) 5393-339 /Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna/. 

1.  Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny ale jest konieczna w celu uzyskania 
połączenia telefonicznego. 

2.  Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w 
zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 14 dni od dnia 
nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w 
postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają 
zniszczeniu. 

3.  Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz ograniczenia przetwarzania. 

5. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres 

urzędu ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań, wydarzeń i uroczystości 

 

INFORMACJA 

dla uczestników spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Dyrektora Szpitala 
oraz pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

Stanisława Popowskiego, w Olsztynie 

  

 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie uprzejmie informuje, że podczas wydarzeń i spotkań z udziałem Kierownictwa oraz 
pracowników Szpitala mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i 
filmy, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach i 
uroczystościach. 

 Osoby biorące udział w spotkaniach czy wydarzeniach organizowanych lub wspieranych 
przez dyrektora szpitala bądź odbywających się z udziałem kierownictwa albo pracowników 
szpitala, wyrażają zgodę na wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach, 
fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas spotkań i wydarzeń. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: (089) 5393-455, tel./fax.: (089) 5337-701, 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

2. Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych, w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, jest Inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-
mail: iod@wssd.olsztyn.pl, tel. (089) 5393-458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45. 

3. Celem przetwarzania jest dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o działaniach 
podejmowanych przez Szpital na podstawie: 

▪ Art. 6 ust. 1 lit. a, RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych /uczestnictwo w imprezie/, 

▪ Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

1. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami 
lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach Szpitala w mediach 
społecznościowych. 

2. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci 
wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach. 

3. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

4. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział 
w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – 
przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w 
pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania 
zgody. 

6. Każdemu przysługuje również prawo: 

• dostępu do swoich danych, 

• ich sprostowania, 

• usunięcia lub 
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• ograniczenia przetwarzania. 

1. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

2. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo aby ich wizerunek był utrwalany 
i rozpowszechniany, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Sekcji Promocji Marketingu i 
Sprzedaży, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława 
Popowskiego, w Olsztynie. 

 

 

 


