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 INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OFERENTA 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o. 

 

Administratorem danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak 

również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie na adres: ul. Żytnia 23, 

08-500 Ryki. 

 

Cel oraz podstawa przetwarzania danych 

Szpital przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 

a) zawarcia i realizacji umowy na podstawie o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku  

z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Szpital realizując swoje prawa jak i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe 

innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na 

podstawie umów powierzenia, w szczególności: 

 

a) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania zawieranej  

z Państwem umowy, 

b) podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT, 

c) bankom, w zakresie realizacji płatności, 

d) podmiotom, którym na mocy prawa będą udostępniane dane np. NFZ. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania 

umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania 

wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. 

 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której 

dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości zawarcia umowy. 
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Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

 

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,  

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

administratora. 

 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że są mi znane zasady przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Powiatowym 

w Rykach sp. z o.o. oraz zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Wiem  

w jakim celu są przetwarzane dane osobowe przez Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. 

 

 
  …………………………………………                                     ……………………………………………………………… 

                    Miejsce, data                                               Czytelny podpis 

 


