
Klauzula informacyjna

stosowana przy zleceniach, umowach z kontrahentami będącymi osobami fizycznymi

Zgodnie z 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu informuje:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz
nr tel.: 87 423 21 50

adres e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl
zwany dalej „Szpitalem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

mgr Agnieszka Zielosko
e-mail iod@szpitalpisz.pl, nr tel. 538 819 474

 3.  Cele przetwarzania danych osobowych.

      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, osobami
fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz innymi podmiotami gospodarczymi.

4.  Udostępnianie danych

        Dane  osobowe mogą  być  udostępnione  podmiotom uprawnionym na  podstawie  przepisów prawa,
po uzyskaniu zgody ADO.

5. Wymogi prawne.

        Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia

rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, na mocy:

 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

6.  Profilowanie

          Dane udostępnione w celu zawarcia umowy nie będą podlegały profilowaniu.

7.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

8. Okres przechowywania danych osobowych.

        Okres  przetwarzania  danych  osobowych  regulują  przepisy  ustawy  z  dnia  29  września  1994.
o rachunkowości.

9.  Prawa właściciela danych osobowych.

• prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  aktualizowania,  wniesienia
sprzeciwu,               o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
• prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego tj.: Prezes  Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10.   Budynek Szpitala przy ul. Sienkiewicza 2 jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
osób i mienia. Zapis monitoringu przetwarzany jest przez okres ok. 30 dni od chwili jego zarejestrowania.

                                                                                                                                                      data i podpis
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