
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW 

„Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LUBACZOWIE” 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu jest: „Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632 81 00,  e-

mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com”, zwany dalej „Administratorem” . 

2. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w SPZOZ Lubaczów służy następujący adres e-mail:  

iodo@szpital.lubaczowski.com numer telefonu: 166328188  lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony 

Danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37- 630 

Lubaczów.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

- zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

- wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości; 

- wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę 

ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Kontrahentem, 

a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania 

dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

- pracownikom i współpracownikom Szpitala upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych; 

 dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność 

sprzętu, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych. 

 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i 

organizacji międzynarodowych. 

7. Na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo  

sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych, prawo usunięcia danych 

osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu 

Pani/Pana danych osobowych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych(ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między 

Panią/Panem, a Administratorem. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych 

może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub całkowicie uniemożliwić zawarcie i realizację 

umowy. 

10. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 
 
 

 

 

 


