SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Przemysław Krzemiński z którym można się kontaktować drogą pisemną przesyłając treść zapytania na adres szpitala lub drogą elektroniczną iod@szpital-wielun.pl
Realizacja praw wynikających z RODO
Prawo dostępu do Pana/ Pani danych osobowych (Art. 15)
Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do Szpitala z pytaniem czy Szpital przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO
(m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach).
Oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo wnioskować o otrzymanie kopi danych osobowych (w tym
kopi dokumentacji medycznej). Pierwsze wydanie kopi danych osobowych jest bezpłatne. Za kolejne administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości nie wyższej niż opłaty wskazane w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta lub adekwatnie do ilości czasu poświęconego na przygotowanie odpowiedzi/wnisoku. Za kolejne kopie uznaje się w
szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona. Pani/Pan Prawo do uzyskania kopii
danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Art.16)
Pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które
przetwarza Szpital. Pacjent ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na jego temat przetwarzanych przez Szpital, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania, oraz wprowadzone sprostowanie nie może prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.
Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art.17)
Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na
podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej
i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Szpital jest zmuszony odmówić zrealizowania prawa Pacjenta do bycia
zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami
prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z
art. 17 ust. 3 lit. b) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pacjenta odbywa się na podstawie zgody Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na
podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art.18)
Żądanie do ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art. 18 ust. 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych
osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, 1 z 2 w tym w szczególności wobec danych
przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę nie jest skuteczne.
Szpital może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego
w celach zdrowotnych i mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów.
Prawo do przenoszenia danych (Art. 20)
Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych
przetwarzanych przez PWDL na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w
ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Szpital, które
mają charakter zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej) i które prowadzone są w
oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.
Prawo do sprzeciwu (Art.21)
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Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych
przetwarzanych przez Szpital na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w
ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez
Szpital:
w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów Szpital jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Realizując Państwa wniosek należy go złożyć w jednej z następujących form:
Papierowo (Listownie) na adres Szpitala
Elektronicznie na adres sekreatariat@zoz-wielun.pl
Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek wynikający z art. 15 RODO można go złożyć w dowolnej formie, z jednoczesnym wskazaniem danych niezbędnych do Państwa identyﬁkacji. Szpital zapewniając odpowiedni stopień ochrony danych , może żądać
podania innych danych mogących Państwajednoznacznie zidentyﬁkować. Forma odpowiedzi na Państwa wniosek realizowane jest zgodnie z formą złożoną we wniosku.

…………………………………………………..
(miejscowość, data)
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy Wnioskującego)

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Proszę o wydanie oryginału/kopii/wyciągu/odpisu/za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej/na nośniku danych* dokumentacji medycznej z oddziału/poradni* …………………………………………………………………………………………………… za
okres ………………………………………………. pacjenta (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………. PESEL……………………………………………….zamieszkałego
……………………………………………………………………………………………………………………….. w:
całości
części (opis czego dokumentacja ma dotyczyć) ……………………………………………………………………………………………………
wyników badań (np. jakich, z dnia)* ……………………………………………………………………………………………………
Przygotowaną dokumentację medyczną odbiorę osobiście / proszę wysłać pocztą*
Jednocześnie zobowiązuję się do wniesienia opłaty za wykonanie kopii dokumentów według obowiązującego cennika szpitala.

……………………………………………………………
(podpis)
W przypadku gdy o odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej pacjenta zwraca się osoba nieupoważniona w dokumentacji medycznej jest ona zobowiązana przedstawić pisemne upoważnienie od pacjenta, które należy dołączyć do podania.
*niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity z
2012r. Dz. U. Nr 2009 nr52 poza 417.)

W przyapdku realizacji praw wynikajcych wprost z treści ogólnego rozporządzenia(RODO) należy właściwe i jednoznacznie
okreslić wnisokodawcę, tak aby Administrator miał pewność, iż wniosek realizowany jest przez uprawioną osobę. Administartor zastrzega sobie prawo weryﬁkacji takiego wniosku a w przypadku braku możliwości jego weryﬁkacji nie zrealizowania
żadanych praw.

2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla nadawców korespondecji
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji wniosku/skargi/pisma.
Ponadto w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa tj ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
4. Podstawą przetwarzania jest;
a) Prawnie uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – objawiający się koniecznością odpowiedzi na wniosek/skargę/pismo.
b) Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. ustawy o prawach pacjenta i
rzeczniku praw pacjenta w przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt
tj. z klasyﬁkacją akt B-10 czyli przez okres 10 lat.
6. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla stażystów, praktykantów, wolantariuszy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest
a) Podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy jak i jej realizacja art. 6 ust. 1 lit b RODO
b) Obowiązki prawne wynikające z realizacji takich umów np. ustawa o podatku od osób ﬁzycznych,
ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
4. Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy. W przypadku obowiązków
prawnych zgodnie z okresem określonym przez przepisy prawa.
5. Podanie danych ma jest obligatoryjne to oznaczenia stron umowy jak i wywiązania się z obowiązków
określonych przepisami. Zakres danych obejmuje dane identyﬁkacyjne, teleadresowe stron umowy.
6. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla współpracownika (umowa B2B, kontrakt etc)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest
a) Podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy jak i jej realizacja art. 6 ust. 1 lit b RODO
b) Obowiązki prawne wynikające z realizacji takich umów np ustawa o podatku od osób ﬁzycznych,
ustawa o podatku od towarów i usług
4. Dane osobowe współpracowników są przetwarzane przez okres trwania. W przypadku obowiązków
prawnych zgodnie z okresem określonym przez przepisy prawa 5 lat po zakończeniu umowy ze
względów podatkowych.
5. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
6. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla darczyńców szpitala
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny . Podstawą przetwarzania jest
a) Podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy jak i jej realizacja art. 6 ust. 1 lit b RODO
b) Obowiązki prawne wynikające z realizacji takich umów np. ustawa o podatku od osób ﬁzycznych,
ustawa o podatku od towarów i usług
c) Zgoda w przypadku chęci upublicznia Państwa danych.
4. Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy. W przypadku obowiązków
prawnych zgodnie z okresem określonym przez przepisy prawa.
5. Podanie danych ma jest obligatoryjny to oznaczenia stron umowy jak i wywiązania się z obowiązków
określonych przepisami. Zakres danych obejmuje dane identyﬁkacyjne darczyńców.
6. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.
Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o pracę
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach
ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji procesów rekrutacji
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest;
a) realizacja przepisów prawa - tj. art. 22(1) ustawy kodeks pracy, par. 12 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia a w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – przesłanka art. 6 ust. 1 lit
c RODO
b) zgoda - w zakresie przetwarzania Państwa danych w podczas rekrutacji w zakresie szerszym
aniżeli wskazany art. 22(1) ustawy kodeks pracy jak i treść Rozporządzenia, jak również w
przypadku kiedy wyrażają Państwo wolę udziału w przyszłych procesach rekrutacji – przesłanka art. 6 ust 1 lit a RODO
4. Podanie danych wskazanych w art. 22(1) ustawy kodeks pracy jest obligatoryjne w przypadku
zgody całkowicie dobrowolne, co oznacza możliwość jej cofnięcia w każdym czasie.
5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów lub w przypadku wyrażonej zgody tj. udziału w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesiące od daty
złożenia
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom
7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów dotyczy to osób bezpośrednio zawierających umowę pomiędzy stronami
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest
a) W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.- tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu jej zawarcia jak i realizacji samej umowy
b) Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ( np. kwesAe wystawiania dokumentów księgowych, rozliczeń ﬁskalno-podatkowych etc). na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
c) Dane będą przetwarzane celem realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora
( np. w sytuacji obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń) na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres
a) realizacji umowy wraz z okresami gwarancyjnymi/pogwarancyjnymi
b) zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji ﬁnansowej 5
lat dla celów podatkowych np. art. 74 ustawy o rachunkowości
c) realizacji swoich praw na drodze sądowej tj obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyﬁkacyjne osoby reprezentującej Administratora
jak i dane teleadresowe .Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy
prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
5. Podanie danych osobowych jest istotne i wymagane celem zawarcia umowy, bez ich podania nie będzie możliwości oznaczenia stron umowy a w dalszej konsekwencji realizacji tejże umowy
6. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
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e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez Kontrahenta/Klienta do realizacji
przedmiotowej umowy
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj.
Rozporządzenia w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy pomiędzy Administratorami. Podstawą
przetwarzania jest;
W przypadku osób wskazanych przez Administratora do realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit
f – prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych . Dane te uzyskaliśmy bezpośrednio
Administratora , który przekazał je celem kontaktu, bieżącej realizacji poszczególnych części umowy,
odpowiedzi na pytania etc. Z uwagi na zasadę minimalizacji danych, to zakres danych ograniczyliśmy
do Twojego imienia i nazwiska, służbowego numer telefonu i adres email, miejsca pracy, nr wykonywania zawodu/uprawnień, stanowiska.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres
a)realizacji umowy wraz z okresami gwarancyjnymi/pogwarancyjnymi
b)zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji ﬁnansowej 5 lat
dla celów podatkowych np. art. 74 ustawy o rachunkowości
c)realizacji swoich praw na drodze sądowej tj obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń
4. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
5. Podanie danych osobowych jest istotne i wymagane celem realizacji umowy, bez ich podania nie
będzie możliwości właściwych uzgodnień w przedmiocie umowy, odpowiedzi na pytania w związku z
realizacja umowy. etc
6. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)prawo do przenoszenia danych;
f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób/mienia na obszarze monitorowanym. Obejmuje swym zakresem obszar wjazdu i wyjazdu z terenu szpitala
4. Monitoring prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora (szpitala), którego interes wyraża się kwesAami bezpieczeństwa
5. Odbiorcami Państwa danych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj, policja, sąd a także ﬁrmy serwisowe urządzeń.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni, okres ten może zostać wydłużony w przypadku zastosowania dowodu z zapisu jako środka w postępowaniu sądowym
7. Wejście na obszar objęty monitoringiem oznacza wyrażenie zgody na rejestrację Państwa wizerunku,
cech szczególnych, numerów rejestracyjnych /bocznych pojazdu.
8. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
10. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Klauzula informacyjna dla pacjentów (również tych z Covid-19)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem
świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryﬁkacji danych podczas umawiania wizyty
za pomocą rejestracji telefonicznej, teleporady, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim
lub na oddziale szpitalnym), diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w
tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, podejmowania działań w zakresie proﬁlaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub
przekazywania zaproszeń na badania także w celach badawczych, naukowych , rozliczeniowych etc.
Są to dane identyﬁkacyjne i teleadresowe a także dane szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest;
a) Art. 6 ust. 1 lit. c czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na szpitalu oraz na podstawie Art.9 ust. 2 lit. h. tj. w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
b) Art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Podmiot przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celów medycznych.
6. Przetwarzanie Państwa danych jest obligatoryjne i jest wynikiem realizacji obowiązków prawnych.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, ubezpieczyciele oraz podmioty świadczące usługi dla
Podmiotu w zakresie świadczenia usług medycznych i serwisowych a także podmioty wskazane w
art. 26 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Dodatkowo informujemy, iż na podstawie przepisów prawa tj; art. 35 ustawy o Ustawa z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dane pacjentów

Certyfikat ISO 9001:2015

2

8.
9.

10.
11.

chorych, podejrzanych o zachorowanie, osób poddanych kwarantannie przekazuje się do Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (m.in. dot. Pacjentów z COVID-19)
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 dane pacjentów będą przekazywane do Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z zapisami ustaw i rozporządzeń
dotyczących dokumentacji medycznej oraz świadczeń medycznych.
W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Obowiązek informacyjny dla pracownika
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zatrudnienia i wykonania
wszelkich obowiązków z tym wynikających. Podstawą na jakiej przetwarzamy Państwa dane to;
a) realizacja przepisów prawa - tj. art. 22 ustawy kodeks pracy, ustawa o podatku dochodowym od
osób ﬁzycznych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych –
przesłanka art. 6 ust. 1 lit c RODO
b) zgoda - w zakresie danych ,co do których co do zasady pracodawca nie może wymagać ich
podania – art. 6 ust 1 lit a
c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych objawiający się np. koniecznością,
zapewnienia realizacji umów zawartych pomiędzy Administratorem a innym podmiotem i
wskazania osoby do kontaktu, obrony czy dochodzenia roszczeń – art. 6 ust 1 lit f.
4. Dane osobowe pracowników są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do wykonania celów lub w
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zgody do momentu jej
cofnięcia. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres potrzebny do
realizacji celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane.
5. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy działające w przepisy prawa, ﬁrmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne
6. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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Wieluń, dnia 8 luty 2021 r.

Klauzula informacyjna dla Oferentów w przetargach publicznych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Celem przetwarzania jest: realizacja procedury przetargowej czyli realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit c ogólnego rozporządzenia) w związku z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj, inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu, ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części
dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Państwa dane osobowe zawarte w protokołach przetargowych będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym
7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji
przepisów prawa
8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym proﬁlowania.
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