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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach 64 – 500,
ul. Sukiennicza 13
adres korespondencyjny:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64 – 500 Szamotuły
tel.: 61 292 71 00; fax: 61 292 71 02
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl
b) podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając list na adres
szpitala z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: iod@szamotuly.med.pl,
c) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania
korespondencji i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję),
d) podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Przywołane przepisy
pozwalają na przetwarzane danych:

gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi,
e) Państwa dane osobowe będą przekazywane organom właściwym na podstawie przepisów prawa, a także
innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym,
hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym
archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów,
f)

okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas:

do załatwienia sprawy

a następnie, w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony
w tych przepisach,

g) na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii

sprostowania danych jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe

przeniesienia danych

ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych

usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
i)

podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania
korespondencji, w tym realizowanie przedmiotowych spraw, a w przypadku niepodania danych
korespondencja nie będzie procesowana,

