Klauzula Informacyjna dla Pacjentów
Klauzula informacyjna dla klientów
Administratorem podanych danych osobowych jest:

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Administratorem podanych danych osobowych jest:

z siedzibą w Giżycku.

NAZARUK SERWIS sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Inspektor
ochrony
danych
– ANETA
ROZWADOWSKA-JACHACZ,
Inspektor
ochrony
danych
– ANETA
ROZWADOWSKA-JACHACZ,
kontakt:
listowny
adres administratora,
telefoniczny podul.
nr Warszawska
602-266-323, e-mail:
kontakt:nalistowny
na adres administratora
41, 11-500 Giżycko,
iodo@xyz.pl (należy założyć i przekierować na mój adres)
telefoniczny pod nr 602-266-323, e-mail: iodo@zozgiz.pl

Celem przetwarzania danych jest zawarcie umowy kupna/ serwisu/ inne (uzupełnić)

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
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Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie
archiwizowane
zgodnie
z zapisami
o prawach
pacjenta
zawartej
umowy oraz
przepisów
prawa, a Ustawy
konsekwencją
niepodania
danychi Rzeczniku
Praw Pacjenta
dn. możliwości
6.11.2008realizacji
r. (tekstumowy..
jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318),
osobowych
będziezbrak

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.
U. z 2015r., poz. 2069), a także wewnętrznymi uregulowaniami.
Zebrane dane będą przechowywane do chwili zakończenia umowy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds.
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na
podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

