
          Załącznik nr 4  do umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku
z realizacją zawartej umowy

Zgodnie z art. 14 RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 dyrektyw y 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie
informujemy, że:

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  WSS   im.    J.  Gromkowskiego,   z   siedzibą:  ul.
Koszarowa  5,  51-149  Wrocław,  z  którym  można  kontaktować  się  listownie  lub  za  pomocą  e-mail:
sekretariat  @  szpital.wroc.pl  

2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:
iod  o  @  szpital.wroc.pl   lub  listownie  na  adres  siedziby  Administratora.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy w oparciu o art.
6 ust. 1 lit. F RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora.

4.Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
na  podstawie  przepisów  prawa  lub  podmiotom,  którym  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych
osobowych na postawie zawartej umowy.

5.  Nie  przetwarzamy  Państwa  danych  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  w  formie  profilowania.  Nie
przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane przetwarzane będą w okresie realizacji umowy, którą zawarł z Administratorem Państwa pracodawca. Po
wykonaniu umowy dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz zgodnie z
obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.

7.  Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe
z naruszeniem przepisów prawa

9. Państwa dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
miejsce  pracy  Administrator  uzyskał  od  swojego  kontrahenta  (Państwa  pracodawcy)  w  związku  z  realizacją
umowy.
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