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ZAŁACZNIK NR 9 DO SWKO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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 („RODO") informuje się, że:

1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital SpecjaliADMINISTRATOR DANYCH
styczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410
OSOBOWYCH (ADO)
Ostrołęka, tel. (29) 765-21-22, fax: (29) 760-45-69.

2.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH (IOD)

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mazowiecki Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Mazowieckie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120
A, 07-410 Ostrołęka, e-mail: iodo@szpital.ostroleka.pl

3.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja
zawartej umowy cywilno-prawnej.

4.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest:
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja umowy, której stroną
jest osoba której dane dotyczą,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z
ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.,
– art. 6 pkt 1 lit. f RODO w prawnie usprawiedliwionym
interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed
ewentualnymi
roszczeniami
na
drodze
cywilnej
związanymi z konkursem ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
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8.

UPRAWNIENIA

9.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

ZAŁACZNIK NR 9 DO SWKO
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan,
że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do
zawarcia umowy, jak również do jej realizacji. Niepodanie danych
pozbawi Administratora możliwości zawarcia umowy.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby informowanej

