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Załącznik nr 1d do Polityki Ochrony Danych Osobowych – Obowiązek informacyjny – Umowy cywilnoprawne. 

 

Polityka ochrony danych osobowych. Informacja dla osób współpracujących. 
Umowy cywilnoprawne. 
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie 
 
Zgodnie z art. 13 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 - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) -„RODO”,  Szpital 
Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Sp. z o.o.  informuje, że:  
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekon-
strukcyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy al. Armii Krajowej 180, wpisany 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej , VIII WY-
DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000135025 
zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres 43-316 Biel-
sko-Biała, al. Armii Krajowej 180  lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 33 816 33 00 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarza-
nia danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany ad-
res siedziby, telefonując pod numer +48 33 816 33 00 lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, wysyłając emaila na adres iodo@cmr.bielsko.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze świadczeniem umowy 
cywilnoprawnej , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy 
o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i innych 
przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów 
opisanych w punkcie 4. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upo-
ważnionych na podstawie przepisów prawa. 

7. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych  mogą mieć podmioty, którym Administrator zleca 
wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych; 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprze-
ciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych 
 

 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy cywilnoprawnej. 
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