Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (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. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Adriana 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
iod@olowoskowice.pl.
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.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na
podstawie:
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz na podstawie aktów wykonawczych
do ustawy,
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
•
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych,
•
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,• ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
•
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
dostawcom usług, organom administracji publicznej i samorządom zawodowym.
5. 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.
6. Dane osobowe kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Kontrahenci posiadają prawo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
• 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.
8. 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.
9. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym - konsekwencją nie podania
danych
będzie
brak
możliwości
zawarcia
z
Panią/Panem
umowy
cywilnoprawnej.
W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

