Klauzula informacyjna – kontrahenci
Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (dalej: RODO); informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest:
 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, tel.
68 47 50 601, fax 68 47 50 602, NIP 927193811, Regon 000290630
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w
Świebodzinie sp. z o.o. jest:
 adres e-mail: iod@loro.pl ,
 tel. 68 47 50 601.
 listownie na adres: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 Cel: zawarcie i wykonanie umowy

RODO: art. 6 ust. 1 lit. b, e
 Cel: prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

RODO: art. 6 ust. 1 lit. c
 Cel: ustalanie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń

RODO: art. 6 ust. 1 lit. b
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym
zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital nie
przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w
okresie wykonywania umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania
dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania
danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia
danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom
podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również
wykorzystywane do profilowania.

