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KLAUZULA lNFORMACYJNA O PRZETWARZANlU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAW|E UMOWY CYW|LNOPRAWNEJ
W SP ZOZ W ŁĘCZNEJ
szanowni państwo
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą puetwarzania danych
osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁęcznĄ.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, .iest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
tel. 8,1 7526300, e-mail: spzoz@spzoz,powiatleczvnski.p| (dalej ,,SP ZOZw Łęcznej").

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych zprzetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak rownież w przypadku pytań lub
wątpliwościmogąsię Państwo kontaktowacz lnspektorem Ochrony Danych SPZOZwŁęcznej pod adresem e-mail:

iod@spzoz.powiatleczvnski,p| lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku wykonywaniem pzez Panią/Pana usług na rzecz SP ZOZw
Łęcznej na podstawie umowy cywilnoprawnej,

Podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku wykonywaniem przez Panią/Pana usług na rzecz SP ZOZw

Łęczne1, a podstawą prawną pżetważania będzie:
r wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy;

.

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawarlą umową tj. księgowych
podatkowych, na podstawie przepisow podatkowych i pzepisów o rachunkowości, a także w związku z
przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

.

dochodzenie roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych iwindykacyjnych, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora.

i

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zalezności od charakteru stanowiska objętego postępowaniem
konkursowym, mogą byc:

e
o

dostawcy usług lT, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania,
podmioty świadczące na żecz administratora usługi prawnicze, w zakresie precyzowania warunków

.

wspołpracy,
podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisow prawa, w szczegolności lVinisterstwo Zdrowia, Urząd
lvlarszałkowski w Lublinie.

kres p rzetw arzania da nych osobowych
PaniiPana dane osobowe będą przechowywane pzez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany
prawem do celów rozliczen podatkowych oraz pzedawnienia ewentualnych roszczeń, Dane zawańe w dokumentacji
medycznej będą pzechowywane zgodnie z właściwymipzepisami przez 20 lat od daty ostatniego wpisu, a w

O

szczególnych przypadkach przez lat 30.

Przysługujące prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez
nas PaniiPana danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2,00-193
Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przezPaniąlPana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy

cywilnoprawnej.

l
data i podpis

