Klauzula informacyjna
Darczyńcy

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, że w związku z treścią art. 13 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), zwanego dalej
RODO, zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A,
39-460 Nowa Dęba
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w umowie
darowizny na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. c-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt
funkcjonującym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej
dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.
7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa
podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

