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Klauzula Informacyjna zgodna z RODO 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuje, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego 

z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec, 

b) Inspektorem Ochrony Danych jest Edyta Hyjek, e-mail: iod@szpital.mielec.pl . 

c) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu prawidłowej 

przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usług 

medycznych; na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Szpitalu, tj. podatkowych, rozliczeniowych, archiwalnych; na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO mogą 

być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 

pojawią. 

d) Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w zakresie realizacji umowy na 

świadczenie usług medycznych: NFZ, Ministerstwu Zdrowia oraz innym organom władzy publicznej, na 

żądanie w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania/trwania umowy, a także po tym okresie tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku 

z realizacją 25 letniego obowiązku archiwizacyjnego (Instrukcja Kancelaryjna - Postępowanie w sprawie 

zakupu usług medycznych przez Zespół – B25). 

f) Przysługuje Państwu prawo żądania: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 ich sprostowania, 

 usunięcia (tylko w zakresie złożonej zgody na przetwarzanie danych, do danych wymaganych 

przepisami prawa dla realizacji umowy nie ma zastosowania), 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 do przenoszenia danych. 

g) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 

h) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z nawiązaniem i realizacją umowy; 

i) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu. 

 

……………………………………………………… 

                                                                                  (data i podpis) 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO oraz przetwarzania danych 

osobowych  z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa oraz przepisów 

dotyczących zawodu lekarza i praw pacjenta. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz realizacji umowy o świadczenie usług medycznych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

……………………………………………………… 

                                                                                           (data i podpis) 

 


