K 8 Klauzula informacyjna dla członków personelu/ przedstawicieli kontrahentów,
dostawców lub klientów współpracujących z administratorem
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i
Hematologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można
kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
iod@dcopih.pl lub korespondencyjnie na wskazany powyżej adres.
3) Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub podmiotu w imieniu, którego
Państwo występują.
4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu,
adresu mailowego, stanowiska, siedziby albo miejsca zamieszkania oraz adresu w celu:
- analizy ofert, zawarcia i realizacji umów, w celu korespondencji zapewniającej kontakt w bieżących
sprawach wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności, zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO;
- w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony
przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne
ciążące na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione
są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazane podmiotom
przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych
podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu
Administratora np. świadczenie usług informatycznych przez zewnętrznych dostawców. Odrębną
kategorią odbiorów mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, w tym przepisy podatkowe i rachunkowe, lub przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania),
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do
przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z
obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania
nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
10) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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11) Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.
12) Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

