
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW 

„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 Osobowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37- 600 Lubaczów.  

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

-   realizacji umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b); 

- w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku 

z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;) 

- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest ustalenie, 

ochrona i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f); 

4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym 

uzyskano dane. 

5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także na podstawie umowy powierzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych osobowych; prawo do ich sprostowania; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach 

przewidzianych przepisami RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do przekazania darowizny jest wymogiem 

ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 

formie profilowania. 

 


