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Klauzula informacyjna

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  “Przyjazne  Środowisko  2020”  przyjmuję  do
wiadomości:

Uzyskane  od  Pani/  Pana  dane  osobowe,  w  tym  dane  dotyczące  stanu  zdrowia  i
świadczonych usług zebrane będą w celu przeprowadzenia działań w ramach projektu unijnego
„Specjalistyczna  opieka  w  miejscu  zamieszkania  -  PRZYJAZNE  ŚRODOWISKO  2020”.
Działania  te  obejmują  świadczenie  usług  medycznych,  telemedycznych,  opiekuńczych,
pielęgnacyjnych  i  wiążą się z zbieraniem, zapisywaniem, opracowywaniem i  przechowywaniem
danych  osobowych,  przesyłaniem  i  ich  udostępnianiem.  Podanie  danych  jest  niezbędne  do
wykonania ww. działań.

Podstawa prawna :  RODO  – art  6,  ust.  1 b i  c;  art  9 ust  2 lit.  g -  w związku z zawarciem umowy na
dofinansowanie  projektu  że  środków  unijnych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Administratorem tych danych jest  Zespół  Lecznictwa Otwartego Sp z  o.o.,  z  siedzibą przy ul.
Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, tel 32 616 57 51.

Dane będą przechowywane przez cały okres realizacji projektu i po jego zakończeniu przez okres
zgodny z przepisami prawa i wewnętrzymi uregulowaniami.

Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania i tylko na pod-
stawie przepisów prawa. Odbiorcami danych może być m.in Zarząd Województwa Śląskiego, który
jest  Instytucją  Zarządzającą  projektu,  podmioty  z  którymi  Spółka  zawarła  umowy powierzenia
przetwarzania danych, w szczególności w obszarze informatycznym, osoby upoważnione przez
Administratora do wykonywania zadań w toku realizacji projektu.

Administrator gwarantuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, usunięcia. Administrator in-
formuje także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Os-
obowych na okoliczność nieprawidłowego przetwarzania podanych danych osobowych.

Dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
mailowo: ochronadanych@zlo.jaw.pl, pod  nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki przy ulicy
Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, tel. 32 616 40 63.
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