
 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych dotyczących skarg i 

wniosków 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej 

RODO, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przekazuje Państwu treść klauzuli 

informacyjnej: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 

ul. Wysokie Brzegi 4 , 32-600 Oświęcim, adres e-mail: sekretariat@szpitaloswiecim.pl numer 

telefonu: 33 8448 200 REGON: 000304409, NIP: 5491591851. 

2) W Zespole Opieki Zdrowotnej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie 

się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, pod adresem e-mail iod@szpitaloswiecim.pl lub przesyłając korespondencję na 

adres siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana 

skargi/wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku z 

wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

(ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) w związku z przepisami Działu VIII 

Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w szczególności art. 223 § 1. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do 

jakich zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743). 



 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe 

dla Administratora w związku z zawartymi umowami, podmioty uprawnione przepisami prawa, 

podmioty upoważnione przez Panią/ Pana. 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

7) Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane osobowe były 

przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. 

8) Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres 

korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo do Inspektora Ochrony Danych na adres: 

iod@szpitaloswiecim.pl lub osobiście w siedzibie ZOZ Oświęcim wskazanej w pkt 1).  

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem 

rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku. 

10) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

Administrator Danych Osobowych 

mailto:iod@szpital.oswiecim.pl

