*Dotyczy umowa kontrahentów/dostawców

Klauzula informacyjna (RODO)
Rozporządzenie 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” informuję, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Pomnik Chrztu Polski, z siedzibą w Gnieźnie
(62-200), przy ul. Świętego Jana 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000002915, numer NIP: 784-20-08-454, REGON: 000315123, której akta
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
2) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
adresem: iodo@szpitalpomnik.pl we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych;
3) Oświadczamy, że dysponujemy niezbędnymi środkami organizacyjno-technicznymi dla
zapewnienia należytej realizacji umowy w tym ochrony danych.
4) Dane zbierane są:
a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celach związanych z realizacją umów – do
momentu rozwiązania umowy;
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami
Administratora, w tym również w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny, monitoring
systemów informatycznych, stosowanie systemu kontroli dostępu – w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia
oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora na szkodę.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) Zewnętrzne podmioty świadczące usługi prawne
b) Podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
c) Podmioty świadczące na rzecz Szpitala usługi.
d) Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe i które zobowiązują się do
zachowania poufności oraz wdrożenia u siebie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, gwarantujących ochronę udostępnionych lub powierzonych danych
osobowych.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i w formie profilowania.
7) Posiadacie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z ww. praw można skorzystać składając
odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny, mailowo na adres iodo@szpitalpomnik.pl lub
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osobiście w siedzibie Szpitala. Posiadacie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską
lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie
wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami
rozdziału V RODO.

Oświadczenie Strony wobec zobowiązań wynikających z (RODO)
1. Strona umowy zobowiązuje się:
a. Zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające
powierzone do przetwarzania dane osobowych przed niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostępem do powierzonych danych osobowych.
b. Zachować poufność, integralność, prawidłowość i rozliczalność w przetwarzaniu
powierzonych danych.
c. Zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności własnych systemów IT
dla dalszego przetwarzania powierzonych danych osobowych.
d. Dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych, prowadzić ich ewidencję, oraz zobowiązać upoważnione powyższe osoby
do zachowania poufności.
e. Informować niezwłocznie Administratora Danych o naruszeniach danych osobowych,
nie później niż w ciągu 24 godzin, a w przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć
uzasadnienie jej wystąpienia.
f. Informować Administratora Danych o kontrolach przeprowadzonych przez
upoważnione do nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach
przetwarzania danych osobowych, jeśli dotyczy to danych powierzonych przez
Administratora.
g. Zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy i lub usunąć je ze swoich
systemów i nośników lub przechować je w sposób i w czasie określonym w odrębnych
przepisach.
h. Udostępnić i udzielić Administratorowi Danych wszelkie niezbędne informacje do
wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.
i. W miarę możliwości Strona pomaga Administratorowi Danych w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
2. Strona umowy oświadcza, iż dopełnia we własnym zakresie wszelkich i niezbędnych
obowiązków prawnych wynikających z (RODO) i Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3
pkt b Rozporządzenia) przetwarzane dane osobowe przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.

Strona 2 z 2
Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno
tel. +48 61-426-44-61; fax. +48 61-426-32-33
e-mail: poczta@szpitalpomnik.pl ePUAP: /ZOZ_Gniezno/SkrytkaESP
NIP: 784-20-08-454, REGON: 000315123

