K 10 Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z DCOPIH mailowo, listownie
Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 i art. 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 jako RODO, Dolnośląskie Centrum
Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i
Hematologii,
z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako DCOPIH.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
• osobiście w siedzibie Administratora,
• drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda
12, 53-413 Wrocław,
• poprzez e-mail: iod@dcopih.pl
3. Informacje adresowe i kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji przetwarzane są w celu
umożliwienia kontaktu z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, a także w celu
prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji. Dane
zawarte w korespondencji przetwarzana są w celach związanych/wynikających z jej treści, np. w celu
dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami i innymi osobami, wykonania umowy, udzielenia
odpowiedzi na pytania/wniosek/skargę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO), niezbędność do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem
umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO).
5. Rodzaje przetwarzanych danych dane osobowe mogą stanowić dane adresowe, dane kontaktowe, a także
dane zawarte w treści korespondencji mailowej i tradycyjnej, w tym również dane wrażliwe, w
szczególności dane o stanie zdrowia.
6. Dane pozyskiwane są od podmiotu danych lub od podmiotów trzecich albo z innych źródeł (np. dane
adresata pozyskane ze strony WWW kontrahenta, dane osoby bliskiej wskazanej przez pacjenta).
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w DCOPIH
jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, w zależności od treści korespondencji. W przypadku korespondencji,
która nie podlega rejestracji we właściwych rejestrach dane będą przechowywane przez okres niezbędny
do załatwienia sprawy, najpóźniej przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa,
następnie będą usuwane.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości
prowadzenia dalszej korespondencji, w tym rozpatrzenia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem - wyłącznie w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana
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dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne,
telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
10.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj.
poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu
sprzętu diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie
w oparciu o stosowną umowę pomiędzy DCOPIH a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule
ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
11. Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Jeżeli podstawę przetwarzania będzie stanowiła wyłącznie Pani/Pana
zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
12. Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez DCOPIH, w tym profilowaniu.
13. Przysługuje Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl

