
INFORMACJA  ADMINISTRATORA 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 

osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako  „RODO”  

informujemy, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  w związku  z 

prowadzeniem korespondencji mailowej jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla 

Osób Uzależnionych od  Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8,  kod pocztowy 58-

379 Czarny Bór, telefon (74) 845-01-25, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.com 

2. Informujemy, że został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt możliwy jest 

za pośrednictwem e-mail: iod@zlo.czarnybor.com, numer (74) 845 01 25 w. 32 lub 

korespondencyjnie na adres Administratora.  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 

1) prowadzenia  komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z 

funkcjonowaniem adresu w domenie @zlo.czarnybor.com, w tym przeglądania 

otrzymywanych wiadomości i udzielania odpowiedzi na zainicjowaną 

komunikację, na podstawie prawnej wynikającej z art. 60-65¹ Kodeksu 

cywilnego(oświadczenie woli – własna inicjatywa i cheć kontaktu z „Zakładem 

Leczniczym”), dla której przesłanką legalizującą przetwarzanie danych 

osobowych na gruncie „RODO” jest  art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda); 

2) realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy jak i do jej wykonania  

(np. w związku z rekrutacją, realizowaną umową o pracę, zadaniami 

wynikającymi z zawartych umów na gruncie prawa cywilnego, inne), na 

podstawach prawnych wynikających z ustaw np. Kodeksu pracy, jak i art. 734-

750  Kodeksu cywilnego (umowa zlecenie, umowa o współpracy) , dla której 

przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych na gruncie „RODO” 

jest art. 6 ust. 1 lit. b; 

3) wywiązania się z określonych obowiązków i zadań , które kształtują 

wzajemne realizacje pomiędzy podmiotem – organem publicznym 

(Administratorem) realizującym świadczenia zdrowotne a pacjentami, np. 

poprzez realizację dostępu do dokumentacji medycznej, do informacji 

publicznej, do kontaktu z uprawnionymi osobami, inne, na podstawach 

prawnych wynikających z ustaw, np.:  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na 

gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c; 

4. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym 

kategoriom odbiorców:  organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione 

podmioty, w zakresie i celach, gdy występują  z żądaniem w oparciu o stosowną 

podstawę prawną, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania 

danych w imieniu administratora (hostingowe, obsługi, konserwacji urządzeń i sieci 

teleinformatycznej, usług IT). 

5. Administrator  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

6. Administrator przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do 

realizacji ich celu przetwarzania a następnie są usuwane lub niszczone. W przypadku 

cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie zostaną niezwłocznie usunięte. W 
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odniesieniu do realizacji umów, świadczenia usług zdrowotnych dane osobowe są 

przechowywane przez czas niezbędny do ich realizacji, a po jej zakończeniu będą 

przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania  

obowiązków, do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa. Okres ten będzie 

różny i może wynosić do 5 lat  licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

podjęto określone czynności, wykonywano  obowiązki, zrealizowano usługę, następnie 

usuwane.  

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Jej cofnięcie nie będzie wpływało na zgodność z prawem ich przetwarzania przed 

wycofaniem zgody. Może ono mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez ………………., udzieloną w dniu…………w 

celu………….,podpis osoby, której dane dotyczą”. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich 

kopii,  sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze 

stanem rzeczywistym, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Można również 

skorzystać z prawa do usunięcia danych w określonych przypadkach.  

9. Jeżeli  Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych 

Osobowych ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa ). 

10. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 3, ppkt 1)  jest dobrowolne , 

jednocześnie ich brak powoduje niemożliwość  kontaktu i wymiany korespondencji, w  

przypadku celu określonym w pkt 3, ppkt 2) i 3) podanie danych jest warunkiem 

koniecznym do zainicjowania rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji zobowiązań 

administratora w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niezbędne do  jej realizacji. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości wywiązania się z określonych 

postanowień umownych jak i obowiązków prawnych.  

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie 

profilowania. 

 


