
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

1. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu 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), 

zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 

reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako 

osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie 

Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. 

2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora 

ochrony danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku: kontakt.iod@zozmswia.pl. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f) RODO jedynie w 

celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych 

związanych z realizacją Umowy/Porozumienia/ Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i 

miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością  wynikającą z realizacji 

Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp.  

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym Umowa/Porozumienie/ Zamówienie itp. została/o 

wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 

danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

Umowy/Porozumienia/ Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

niemożnością zawarcia i  realizacji Umowy/Porozumienia/ Zamówienia. Wniesienie  

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru 

SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem 

Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie  przez  wyżej  

opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku nie będzie  podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  



 

 

12. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie 

podpisujące Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  

niniejszej klauzuli informacyjnej. 


