Załącznik nr 2 Polityka Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla adresatów i nadawców korespondencji
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), dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, pisząc do niego na adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra lub telefonując pod nr: (71) 3158041,
(71) 3158009. Możecie również skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Pilch-Janic, pisząc na
adres e-mail: m.pilch@przychodnia.twardogora.pl.
3. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji
e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
1) umożliwienia kontaktu osobistego, telefonicznego oraz z wykorzystaniem poczty
tradycyjnej
i
elektronicznej
z
Administratorem
(jego
pracownikami
i współpracownikami) oraz podejmowania kontaktu z adresatami, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz nadawców wiadomości art. 6 ust.
1 lit. f) RODO;
2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
w związku z realizacją umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) przyjmowania pism, zgłoszeń, skarg uwag i wniosków za pośrednictwem nadawców
pocztowych, osobiście lub drogą elektroniczną, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO chyba, że pozyskanie dokumentów
jest wymogiem prawnym, wtedy w związku z realizacją obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w związku
z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO;
5) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Jeżeli w kierowanej do Administratora korespondencji znajdą się szczególnych kategorii
dane osobowe, podstawą prawną ich przetwarzania będzie dobrowolnie wyrażona przez
adresata wiadomości zgoda art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Brak zgody jest równoznaczny
z brakiem możliwości przetwarzania tego rodzaju danych przez administratora**.
5. Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom współpracującym
z administratorem w celu realizacji określonych usług na rzecz administratora,
w szczególności w zakresie obsługi IT, windykacji, usług doradczych, audytorskich,
obsługi administracyjnej, księgowo–podatkowej.
6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa
odpowiednio stosowane:
1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i zaktualizowania – w zakresie,
w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;
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2) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na
podstawie odrębnych przepisów;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/).
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu*.
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu Administratora.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub
ochrony przed nimi.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

...........................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis

** Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej popisana / podpisany, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 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. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”
- wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zawartych
w przesłanej przeze mnie korespondencji.
...........................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis
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