Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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, str. 1) dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, email:
sekretariat@szpitalsokolka.pl, telefon: 85 72 20 463.
2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@szpitalsokolka.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z realizacją umowy na ………………………………………..
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom - podmiotom współpracującym
z Administratorem na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności podmiotom dostarczającym
oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych
z realizacją postanowień umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym nie będą
profilowane w rozumieniu art. 22 RODO.

