
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  DLA 

KONTRAHENTÓW  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy 

Grudziądz Adres: Mokre 115, 86-302 Mokre, e-mail: administracja@zoz.grudziadz.com 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zoz.grudziadz.com 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z zawarciem i realizacją umowy. 

4. Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  realizacji  umowy - na  podstawie  Art.  6  

ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz w celu wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 

na podsatwie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.  z art.  74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa i inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia 

zakończenia/rozwiazania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń 

będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej 

i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń 

(np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, 

wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

 

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do swoich danych osobowych w celu:  

 ich   sprostowania   lub   zmiany, 

 ograniczenia    przetwarzania, 

 prawa do przenoszenia danych, 

 prawa wniesienia sprzeciwu, 

 usunięcia, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  

skutkować odmową zawarcia umowy lub zlecenia. 


