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Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta 
(wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją umowy) 

 

Zgodnie z art. 14 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) (dalej: RODO), informujemy, że: 

 

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Mławie z siedzibą przy ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława, e-mail: sekretariat@szpitalmlawa.pl; 

tel. 23/ 654-32-40 

 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając  

e-mail na adres: iod@szpitalmlawa.pl 

 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora polegającym na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy  

z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób 

odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy, 

w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego 

sprzeciwu. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są w szczególności:  

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit f; 

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;   

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych;  

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 

● ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH 

Źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych jest podmiot, z którym Administrator zawarł 

umowę i w imieniu i/lub na rzecz, którego Pan/Pani działa. Źródłem mogą być również publicznie 

dostępne zasoby (np. strona internetowa reprezentowanej firmy, KRS itp.)  

 

● KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych: dane kontaktowe, takie jak 

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane 

oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie  

do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie 

zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego z zastrzeżeniem sytuacji,  

gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.  

 

 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą 

przysługuje: 

 prawo dostępu do treści swoich danych;  

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa). 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 

 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego jest 

obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia 

umowy/porozumienia. 

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA       

Twoje dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

 


