
Jaworzno, 1 lipiec 2020 r. 

INFORMACJA 

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp  z  o.  o.,
ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. Jako Administrator, Spółka jest odpowiedzialna za zapewnie-
nie  bezpieczeństwa  Państwa  danych  osobowych  i  wykorzystywanie  tych  danych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że dane przetwarzane są:

• wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno - prawnej ze Spółką, lub do
podjęcia działań przed zawarciem umowy; w celach prowadzenia rozliczeń finansowych i do-
kumentacji finansowej.
Podstawa prawna: Art 6 ust 1 lit. b i c RODO w związku z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o ra-
chunkowości oraz Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.

• w celu dopełnienia obowiązków archiwalnych. 
Podstawa prawna: Art 6 ust 1 lit. c  w związku z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo-
ści, Ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

• w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami.
Podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. f jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, niezbędnym do zawarcia i zrealizowania umo-
wy. 

Informujemy, że dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Dane nie będą przekazywane do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 dostępu do treści  swoich danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania

lub przeniesienia danych osobowych,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego do-

konano przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych czyli Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 uzyskania pisemnej informacji o zakresie przetwarzania Swoich danych.

We wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych osobowych oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailo-
wo:  daneosob  owe@zlo.jaw.p  l, pod  nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki przy ulicy Grun-
waldzkiej 235 w Jaworznie, tel. 32 616 57 51. 
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