Załącznik nr 4 do ZO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

•

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając
przejrzystość stosowanych procedur, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
to ustalić.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy
ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000348483, NIP: 8951965126 reprezentowaną przez
• Dariusza Kowalczyka – Prezesa Zarządu
• Elżbietę Mickiewicz – Dytko – Wiceprezesa Zarządu;
inspektorem ochrony danych jest
• Marek Rudnicki, kontakt : inspektor@dczp.wroclaw.pl, który odpowie na
wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas
Pani/Pana danych osobowych;

•

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie
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 (ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej
RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub
do podjęcia działań
na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust.
1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
który na Nas ciąży takiego jak
np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2
lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń).

•

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu,
co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
inspektor@dczp.wroclaw.pl;

•

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy prawa;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;

•

podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
i wykonania umowy;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który
umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego
obowiązku archiwizacyjnego.

