Klauzula dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne w SP ZOZ w Trawnikach
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:
1
Administrator Danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Trawnikach, Trawniki 636, 21-044 Trawniki.
2
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adrian Dziura, email: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl
3
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
Odbiorcami danych osobowych będą urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, podmioty
organizujące szkolenia, w tym w zakresie BHP, podmioty świadczące usługi serwisowe. Odbiorcami Państwa
danych mogą być podmioty, którym dane zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane:
•
w celu wykonania umowy cywilnoprawnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podanie jest wymogiem
umownym, tj. wynikającym z zawartej umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości zrealizowania ww. celu);
•
w celu szybkiej i sprawnej komunikacji oraz dla potrzeb realizacji zadań w związku z zawartą umową
cywilnoprawną (na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5
•

•

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń
jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.

➢
Prawa osób, których dane dotyczą.
Przysługuje Państwu:
•
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo
do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w rozumieniu RODO;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
➢
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu w celu szybkiej i
sprawnej komunikacji w sprawach związanych z realizacją zawartej umowy.

…………………………….…………

……………………….………………………………..

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej kwestionariusz)

