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Załącznik nr 10 do SWZ 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW 

1.Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Wolsztynie 

2. Inspektor Ochrony Danych 
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na adres siedziby podmiotu medycznego z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub 

poczty elektronicznej poprzez e-mail:IOD@SPZOZWOLSZTYN.PL 
 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania danych przez placówkę jest zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust.1 

lit. B Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

4.Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.  

5. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

Podmiot będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie to wynikało z aktualnie obowiązującego przepisu 

prawa. 

Placówka może również powierzać dane podmiotom, które wspierają naszą działalność od strony 

prawnej. 

6. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez 5 lat licząc od początku 

roku następującego po roku obrotowym w którym umowa wygasła lub uległa rozwiązaniu (art. 74 Ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości). 

Dane mogą być przetwarzane także do celów statystycznych. 

 

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą 

Ma Pani/Pan prawo: 

-dostępu do swoich danych osobowych,  
-sprostowania nieprawidłowych danych, 

-żądania usunięcia danych, 

-żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

-przenoszenia dostarczonych danych w sytuacjach, kiedy przepisy prawa zobowiązują do tego 

Administratora Danych Osobowych. 

 
8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne  z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania 
danych 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 
 
11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 


