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Klauzula informacyjna dla Kontrahentów 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej: RODO, informujemy, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 
zlokalizowany przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować  
z Inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora danych, drogą listowną na adres: Szpital 
Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: 
iod@hospital.com.pl lub pod nr tel. 33 810 22 37  

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli  
w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku  
z w szczególności: Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja Podatkowa  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy  
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi  czy gwarancji 

na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami 
wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań 
podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie 
przez nie mniej niż 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy  

6. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
podmiotom i organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także 
powierzać podmiotom, z którymi Administrator danych osobowych podpisze stosowne umowy 
powierzenia np. dostawcom usług IT, hostingu, operatorom systemów informatycznych, monitoringu  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO  

 żądania ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO  

 żądania usunięcia danych po upływie terminu ich przechowywania na podstawie art. 17 
RODO 

  żądania ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 

  żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 
21 RODO  

8. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów prawa  

 


