
K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

D L A   K O N T R A H E N T Ó W

1. Administratorem Państwa danych osobowych lub uzyskanych od Państwa danych osobowych

osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa

do kontaktu  jest  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włoszczowie  –  Szpital  Powiatowy im.  Jana

Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  

X  Wydział  Gospodarczy  KRS  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  

i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  pod

numerem 0000057160, NIP: 656-18-55-908. 

2.  Administrator  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  

w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych

osobowych, a także przysługujących Pan-u/-i praw można się kontaktować pod numerem tel.

(41)38-83-865 e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl,   lub  pisemnie  na  adres  siedziby

administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, a także celem ich przetwarzania  jest lub

może być :

a) wyrażona przez Państwa zgoda – art. 6 ust.1 lit. „a” RODO; albo

b)  konieczność  zawarcia  i  wykonania  umowy,  porozumienia  lub  stosunku  prawnego,  której

jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem - art. 6

ust.1 lit. „b” RODO; albo 

c)  konieczność  wypełnienia  przez  Administratora  obowiązku  prawnego  art.  6  ust.1  lit.  „c”

RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; albo

d)  realizacja  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez

Administratora  albo  przez  stronę  trzecią,  takich  jak  przykładowo ustalenie,  dochodzenie  lub

obrona roszczeń .
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4. Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w takich celach jak:  zawarcie i  realizacja

łączącej strony umowy, porozumienia albo stosunku prawnego, marketing, dochodzenie i obrona

praw oraz roszczeń - - art. 6 ust.1 lit. „b” RODO.

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  natomiast  ich  niepodanie  uniemożliwia

prawidłowe wykonanie umowy lub łączącego nas stosunku prawnego, a także celów dla których

osiągnięcia dane te są przetwarzane.

6. Przetwarzanie  danych  osobowych  może  zostać  powierzone  przez  Administratora

pracownikom  i  współpracownikom  posiadającym  upoważnienie  do  przetwarzania  danych

osobowych;  osobom  trzecim  takim  jak  dostawcy  usług  lub  produktów,  audytorzy,  doradcy,

podmioty świadczące usługi prawne, usługi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe. 

7.  Administrator  danych osobowych nie  przekazuje  Państwa danych osobowych podmiotom

zlokalizowanym  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (kraje  Unii  Europejskiej  oraz

Islandia,  Norwegia  i  Liechtenstein).  Ewentualne  przekazanie  danych poza Europejski  Obszar

Gospodarczy  może  następować  wyłącznie  pod  warunkiem  spełnienia  wymagań  określonych

w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni

stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

8.   Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  dla  realizacji  celu,  

w  jakim  są  przetwarzane.  Administrator  będzie  przechowywał  Dane  osobowe  przez  okres

wynikający z przepisów prawa lub przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów

karalnych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięty został cel przetwarzania

danych.

9. Nie  podlegają  Państwo decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany,  a  Państwa

dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.

10. Przysługuje  Państwu prawo dostępu  do swoich  danych osobowych,  prawo dokonywania

uzupełnienia,  korekt,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  aktualizacji  treści  danych  osobowych,  

a także prawo do przenoszenia danych osobowych i sprzeciwu.



11. Macie państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeżeli  uznacie,  iż  przetwarzanie  danych osobowych Pacjenta  narusza przepisy  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  lub ustawy o ochronie danych

osobowych.
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