Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia
i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych
interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. 34/367-30-00 e-mail: kancelariawszs@data.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
2) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub
przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na
reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa
nakazują przechowywać dane,
3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) –
przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,
4) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez
okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu
lub rozszerzeniu zakresu umowy,
5) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) –
przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią
się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy
publiczne,
6) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
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1) pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie
upoważnienia,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora,
podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi
doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
3) podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa np. sądy i organy państwowe.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku
gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po
uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji
stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego
np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics .
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.
10.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.
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