
Klauzula informacyjna RODO odnosząca się do zawieranych umów cywilnoprawnych  

 

I. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający (Udzielający zamówienia), 

dalej „ZOZ”, 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

jest: Tomasz Radziszewski, tel.:  731 303 621, adres email: iod@5de.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z realizacją zawartej umowy;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty świadczące usługi na rzecz 

ZOZ na podstawie podpisanych odpowiednich umów, w tym umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych np. w zakresie serwisu, utrzymania systemów 

teleinformatycznych ZOZ, podmioty dokonujące oceny funkcjonującego w ZOZ 

systemu zarządzania jakością, podmioty działające na podstawie przepisów dot. 

akredytacji w ochronie zdrowia;  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przyjętym w ZOZ Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt; 

6) dane osobowe w tych okolicznościach są podawane dobrowolnie jednak odmowa ich 

podania uniemożliwiłaby zawarcie umowy;  

7) na podstawie pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

 


