KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie
podstawie art. 13 ust. 1
ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego
począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:
Na

i

i

z

i

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie,
ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, tel. 52 303 13 41, adres e—mail: szpitalznin@szpitalznin.pl,
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie,
ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, tel. 52 303 13 41 wew. 433, adres e mail: kadry2@szpitaiznin.pl
—-

Dane osobowe kontrahentów Paiuckiego Centrum Zdrowia Sp.
w związku z:

z

o. o. w Żninie przetwarzane będą

wykonaniem umowy zawartej pomiędzy kontrahentem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np, przepisów
prawa podatkowego (art. 6 ust. 11it.c RODO);
realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wtym dochodzenie
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorca danych osobowych mogą być podmioty dostarczające utrzymujące infrastrukturę iT,
podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
Dane osobowe kontrahentów Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. będa przechowywane przez
okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kontrahentów
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Dane osobowe kontrahentów Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie nie będą udostępniane
i
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podmiotom zewnętrznym.
Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii
Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, art. 6 ust. 1 lit. c) lub f)
prawo do przenoszenia swoich danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych

jest dobrowolne.

jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,

a w

pozostałym zakresie

11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

