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  KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI LUB SKARGI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  (zwanego  dalej
„RODO”) informuję, iż:

1). Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Opocznie (zwany dalej „Szpitalem”),
adres: ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, telefon 44 754 48 04,  sekretariat@szpitalopoczno.pl 
2). Inspektor Ochrony Danych:
Szpital  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  uwag  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: tel. 44 754 48 28,  e-mail: marekjaszczyk@szpitalopoczno.pl  
3). Celem  przetwarzania jest:

    Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia 
    skargi lub wniosku. 

4).  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z  którymi
Administartor  zawarł  umowę powierzenia  przetwarzania  danych  w  związku  z  realizacją  usług
na rzecz Administartora (np. Kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zewnętrzny audytor,
serwisanci);

5). Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z  instrukcją  kancelaryjną,  w  tym  w  szczególności  dotyczących  archwizowania  dokumentacji
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
6). Osobie  składającej  oświadczenie  przysługuje  prawo  żądania  od  Administartora:  uzyskania
w jego siedzibie kopii swoich danych osobowych, dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust.  2
RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie
zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia składanej skargi lub wniosku.

8).  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.
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