
           KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  DARCZYŃCÓW 

 

Zgodnie  z art. 13 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 RODO, informujemy, że : 

1. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda 

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

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec; 

b) za pomocą adresu e-mail: sekretariat@szpital.mielec.pl 

c) telefonicznie: 17 78 00 139. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w przypadku 

jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw 

przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@szpital.mielec.pl.  

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyjęcia darowizny na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia  29 września 1994 r.  

o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.   

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości, 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom lub organom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umowy powierzenia. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

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

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) prawo do ich sprostowania; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO; 

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).  

8. Obowiązek podania danych 

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

ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

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

profilowania. 
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