
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042 
email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl, web: www.spzoz.zgorzelec.pl 

                                    Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój” 

Dokument ten jest własnością WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, chroniony prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych. Wersja 1 z dn. 25.05.2018 r.  

 
 

Zgorzelec 25.05.2018 r.  

Klauzula informacyjna dla uczestników projektów profilaktycznych 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital – 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

59-900 Zgorzelec ul. Lubańska 11-12 

tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042 

email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

 

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972,  

email: iod@spzoz.zgorzelec.pl 

 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

w celu realizacji projektu profilaktycznego.   

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty realizujące zadania 

związane z realizacją programu (w tym rozliczenia, audyty, kontrole).  

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi 

w przepisach prawa.  

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia w dowolnym momencie 

zgody na przetwarzanie danych – do których przetwarzania zgoda jest potrzebna. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

 


