KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY CYWILNOPRAWNE
ZAWIERANE Z OSOBĄ FIZYCZNĄ
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenie 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/WE1, zwane w skrócie RODO.

1. Dane Administratora Danych Osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, położony przy Alejach Grunwaldzkich 1, 22-600
Tomaszów Lubelski, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000054328, posiadającym REGON: 000304444, NIP 921-16-45-721.
2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@szpitaltomaszow.pl lub telefonicznie pod numerem Informacji +48 84 664 44-11 do 19 lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres e-mail inspektorod@szpital-tomaszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Źródło i zakres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
umowy cywilnoprawnej zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa
cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa finansowego, w szczególności
wynikającymi z Kodeksu cywilnego.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy
cywilnoprawnej zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa
cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa finansowego, w szczególności
wynikającymi z Kodeksu cywilnego.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez cały czas trwania umowy cywilno-prawnej a po
jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie archiwizacji.
Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą
przechowywane zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca
roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu,
jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z
umową.
6. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu kadr w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Odbiorcami mogą być instytucje państwowe
upoważnione z mocy prawa.
7. Przekazywanie danych poza EOG.
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8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu (art. 15 RODO), sprostowania, usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu

(art. 21 RODO), wniesienia skargi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są
wyżej.
9. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu zawarcia i realizacji
umowy cywilno-prawnej.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

