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INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA DARCZYŃCY 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych, w procesie leczenia i diagnostyki 

przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – RODO) informuję, że: 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki 

tel. 533327028, e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl 

 

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 PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Dane osobowe darczyńców przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji 

umowy, porozumienia lub innego aktu uzgodnienia dotyczącego wsparcia 

świadczonego na rzecz Szpitala Powiatowego w Rykach przy zachowaniu 

obowiązków wynikających z ustawy o działalności leczniczej; (art. 6 ust. 1 lit.  

b i c RODO).  

2. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych 

uniemożliwi zawarcie umowy/ realizację obowiązków i uprawnień wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa.  

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika  

z przepisów obowiązującego prawa, np. Sądom, Prokuraturze, innym organom 

państwowym.  
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2. Dane osobowe mogą być  powierzane podmiotom przetwarzającym, 

realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na 

administrowanie  i serwisowanie systemami informatycznymi, ochronę osób  

i mienia. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 

zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji 

poszczególnych celów przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat okresów 

przechowywania poszczególnych dokumentów można również uzyskać kontaktując 

się z Archiwum Zakładowym.  

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA 

Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych,  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) przenoszenia w granicach określonych przepisami. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


