Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Danuta Kukwisz – Szotek
ul. Wodociagowa 22, 77-400 Złotów

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla udzielających zamówienia

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016
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 (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018
r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Danuta Kukwisz –
Szotek z siedzibą w Złotowie, pod adresem: ul. Wodociągowa, numer 22
2) Jako Administrator powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: am-kancelaria@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług Administratora na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
nr identyfikacji podatkowej, nr i seria dowodu osobistego, numer konta bankowego, adres e-mail, numer
telefonu. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Zakładem Opiekuńczo Leczniczym, podanie danych kreślonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów realizacji
umowy oraz obsługi współpracy
5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym
usługi prawnicze i księgowe, wyłącznie w celu realizacji postanowień umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych w ZOL.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych
osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw,
należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

