
                                     KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW 
 
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH ODSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: SPWSZ  
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin lub telefonując pod numer: 91 813 90 00.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Pani/Pan skontaktować w przypadku 
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących Pani/Pana na mocy 
przepisów o ochronie danych osobowych  
Dane kontaktowe tel. 91 813 95 80 lub e-mail iod@spwsz.szczecin.pl 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu: 

1. Zawarcia i wykonania umowy– w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

4. Archiwizacji – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

5. Pani/Pana wizerunek przetwarzany w związku ze stosowaniem na terenie Szpitala monitoringu wizyjnego, jest 
przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu, pacjentów oraz innych osób, 
przebywających na terenie Szpitala oraz ochrony mienia Szpitala w szczególności przed zniszczeniem lub kradzieżą. 
Szczegółowe informacje klauzula informacyjna monitoring wizyjny (www.spwsz.szczecin.pl ) 

6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH SĄ 
1. Pracownicy i współpracownicy Szpitala posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku  

z wykonywaniem obowiązków służbowych 

2.  Podmioty świadczące usługi doradcze  

3. Podmioty świadczące Szpitalowi usługi techniczne w zakresie IT, a także serwisowania sprzętu  

4. Podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje 

państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: 
Administrator  może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym wyłącznie w związku z zapewnianiem obsługi systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. 
Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 
stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU PRZEZ, KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane  
z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach 
szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania 
wymagany przez organy kontrolne. Ponadto przez czas wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt. 



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE: 
Ma Pani/Pan prawo 
1. Żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, w granicach określonych przepisami prawa.  

2. Cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Wnieść skargę  do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa wynikające  
z RODO 

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora, a także na adres spwsz@spwsz.szczecin.pl lub 
bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@spwsz.szczecin.pl 

 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do ww. celów jest dobrowolne, jednak że ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożnością zawarcia umowy przez Administratora. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na 
profilowaniu. 
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