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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital 

Zachodni z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, telefon: 22 755 91 11, e-mail: 

sekretariat@szpitalzachodni.pl, zwany dalej Administratorem. 

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym 

zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres 

siedziby Administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub w celu realizacji czynności 

zmierzających do zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawnych a także ewentualnego dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 6 ust. 1 lit. a w związku 

z warunkami zawartymi w art. 9 ust. 2 lit. a RODO1, w związku z, w szczególności: Ustawą z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawą z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

celów, dla których zostaną zebrane (np. ofertowania, wykonania umowy). 

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest 

dobrowolne, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, 

że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM 

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu 

danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie 

zawartych umów i na jego wyraźne polecenie. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres, w szczególności, niezbędny do realizacji 

umowy, niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, realizacji 

obowiązków podatkowych i obowiązujących administratora na podstawie innych przepisów prawa, tj. przez 

okres nie dłuższy niż 6 lat. 

 
1 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) 
 


