
 

 

 

Załącznik do Umowy Nr sprawy DŻ-2310-06/2020 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, 

informujemy że: 

 

1. administratorem danych osobowych osób fizycznych kontrahentów oraz osób fizycznych 

reprezentujących kontrahenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  Kudowie-

Zdroju z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350),   tel.: (74) 

632 61 16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl . 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@sankud.pl  

3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1: 

1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego oraz realizacji 

Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 

lit. b  RODO, 

2) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej, 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, 

5) będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa/Zamówienie/Zlecenie została/o wykonana/o; 

4. Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w przepisach RODO. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zamówienia/Zlecenia z winy 

kontrahenta. 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. Podanie przez osoby wskazane w ust. 1 danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne 

do zawarcia Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Zamówienia/Zlecenia. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną: 

 

............................................................. 
(data i podpis) 
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