
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

 
Obowiązek informacyjny dla darczyńców / sponsorów

Wykonując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 (dalej zwane „RODO”), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Kole, przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, tel. 63 2626140 e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych –  z którym można się skontaktować  listownie na adres
administratora, poprzez e-mail: iod@  spzozkolo  .pl  ; tel. 63 2626150

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej umowy darowizny w celu umożliwienia
przekazania środków pieniężnych lub rzeczowych na rzecz SPZOZ w Kole a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.
b) lub c) RODO w celu:
- realizacji umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, 
- dokonywania rozliczeń  w tym realizacji płatności, 
- realizacji obowiązków  w zakresie rachunkowości ,
- realizacji obowiązków podatkowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest:
- ustalenie, ochrona i dochodzenia roszczeń,
- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne ADO.

3. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych nie jest  obowiązkowe,  jednak odmowa ich podania może uniemożliwić
udzielenie zamówienia publicznego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza  5  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy,  jednak  nie  dłużej  niż  przez  okres
przedawnienia roszczeń ( zgodnie z Kodeksem cywilnym).

5. Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe osobom lub podmiotom,     upoważnionym  a także właściwym organom,
stosownie do obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,np.:
- podmiotom współpracującym,
- osobom upoważnionym przez ADO.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji

będących wynikiem profilowania stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie

art.  16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  na podstawie art.  18 RODO prawo żądania  od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.  20 RODO; na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. 

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO   ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00

Monitoring wizyjny

W przypadku wizyty w SPZOZ w Kole Administrator informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, stosuje
monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do siedziby i na teren zarządzany przez Administratora (ciągi komunikacyjne Izby przyjęć,
oddział dziecięcy oraz wyznaczony teren na zewnątrz).
Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są
przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia
roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO*) polegający
na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji
przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także
możliwości  udostępnienia zgromadzonych danych praw i  obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych
monitoringiem.
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