Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, przedstawiamy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Dworcowej 6, adres e-mail: spzoz@cekcyn.pl, numer telefonu
052 33 47 510, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000002049, numer NIP: 561-13-26-271, REGON: 092352032, której akta rejestrowe przechowywane są
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Adres e-mail inspektora ochrony danych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Cekcynie to iod.spzoz@cekcyn.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, bankowe.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały
zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z instrukcji kancelaryjnej
obowiązującej u administratora lub nie dłużej niż do upływu terminu przedawnieniu roszczeń wynikających
z Umowy.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

