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KLAUZULA INFORMACYJNA OSOBY WSKAZANE DO REALIZACJI UMOWY  
Zgodnie z art. 13 i 14 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”, niniejszym informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. 
Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski, zwana dalej 
„Szpitalem”.  

2. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, 
e-mail: iod@klinika-rzeszow.pl, tel. (17) 86 66 761.  

3. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam udostępnione 
w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot w imieniu, którego 
Pani/Pan wykonuje zadania wynikające z czynności związanych z realizacją umowy.  

4. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Szpital w celach:  

a. zawarcia i realizacji umowy stałego serwisu eksploatacyjnego przez okres poprzedzający zawarcie 
umowy oraz przez okres realizacji umowy. Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy  
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności 
z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie 
obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą 
prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający 
na ochronie jego praw.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.   

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 
otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom 
obsługującym nas w zakresie prawnym, informatycznym, podmioty prowadzące działalność pocztową 
i kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) oraz podmioty 
wspierające nas w zakresie doradczym i audytowym.   

7. Administrator korzysta z usług świadczonych przez podmioty, których siedziba znajduje się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. „państwa trzecie”). Jeżeli dane nie są przekazywane do 
państwa, wobec którego Komisji Europejskiej wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, 
stosowane są odpowiednie, przewidziane prawem zabezpieczenia – w szczególności standardowe klauzule 
umowne. W celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii 
szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się z Administratorem. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia 
uzasadnionych interesów administratora i stron trzecich, przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile 
wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.  
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9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie 
jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania.   

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższej treści klauzuli informacyjnej osobom, których dane 
zostały lub będą przez Państwa przekazane do Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej 
Rodziny Sp. z o.o., w szczególności w związku z realizowaną współpracą. Dla przykładu mogą to być dane osób 
kontaktowych, osób realizujących zadania wynikające z umowy lub dane osób koordynujących realizację umowy.  


