
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe 46-100 Namysłów. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pan Adrian Nizioł, z którym można 

się kontaktować korespondencyjnie pod adresem Ośrodek Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe 46-100 Namysłów oraz za 

pomocą poczty elektronicznej olo.inspektor@gmail.com.  

3. Dane osobowe kontrahentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych, na podstawie 

przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu. 

5. Dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, dostawcom usług, organom administracji publicznej  

i samorządom zawodowym. 

6. Dane osobowe kontrahentów  przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji 

celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu. 

7. Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania. 

8. Kontrahentom których dane przetwarzane są przetwarzane  przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych.  

9. Dane osobowe kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

10. Kontrahenci posiadają prawo: 

− 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; 

11. 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. b i c 

RODO. 
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