
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

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 - RODO) informujemy, że: 

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek 
NIP 673-185-70-08, REGON 320524190 
tel.: 94 37-43-333, fax: 94 37-30-886, adres e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl 
 2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
 Urszula Szumerowicz; adres e-mail: iod@szpital.szczecinek.pl 
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach: 
a) zawarcia i wykonania umowy zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  
b) prowadzenia ksiąg  rachunkowych  i  dokumentacji  podatkowej w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego zgodnie z art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO w  zw.  z  art.  74  ust.  2 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości; 

c) ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń- na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu 
administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4.   Informacje o odbiorcach danych osobowych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Szpitala, którzy 
posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów, w związku z 
wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych oraz podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa.  
5.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest wymagany przez odpowiednie 
przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres 
przedawnienia roszczeń.  
6.   Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
8.   Prawo do wniesienia skargi 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
9.   Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z 
zawarciem i realizacją umowy. 
10.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 
oparciu o profilowanie. 


