Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, osób świadczących dla ZOZ w
Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych, osobiście lub jako
wykonawcy.
Przetwarzane udostępnionych i powierzonych danych osobowych odbywa się w ZOZ w Łowiczu
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO). W związku z powyższym podaje się, jak niżej:
1.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych przetwarzanych przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu jest ta osoba prawna z siedzibą w Łowiczu, 99- 400 Łowicz, ul.
Ułańska 28.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu;
adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28; tel. 046 837 5611, 12, 13 wew.256, e-mail: iod@zoz.pol.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych przez ZOZ w Łowiczu odbywa się wyłącznie w celu
wykonywania przez Administratora zawartej umowy i w zakresie niezbędnym dla jej
prawidłowego wykonania i ewentualnej kontroli przez organy uprawnione.
4. Odbiorcami danych osobowych są i będą wyłącznie organy lub podmioty publiczne w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które
spoczywają na Administratorze, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu
Administratora.
5. Dane osobowe przetwarzane przez ZOZ w Łowiczu nie są i nie będą przekazywane do państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które tworzą Państwa Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
6. Dane osobowe przetwarzane przez ZOZ w Łowiczu przetwarzane są przez okres
obowiązywania zawartej umowy, przez okres trwania rękojmi/gwarancji z umowy, a
dodatkowo przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi
obowiązującymi Administratora. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będą
przechowywane zgodnie z art. 29. ust 1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres maksymalnie 30 lat, dane zawarte w dokumentacji
finansowej przez okres 5 lat zgodnie z art 74. ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
7. Dane osobowe przetwarzane przez ZOZ w Łowiczu nie podlegają profilowaniu oraz nie są
wobec tych osób podejmowane zautomatyzowane decyzje.
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 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
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi
zawarcie umowy.

