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Załącznik nr 6 do umowy nr ………..  

 

 

Klauzula informacyjna 

 dla osób reprezentujących Wykonawcę 

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum 

Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, tel.: +48 

42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl; 

2) Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora 

można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na 

adres: iod@kopernik.lodz.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), f) RODO w związku z 

realizacją umowy zawartej z Administratorem. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest 

odmowa podpisania lub wykonania umowy z podmiotem będącym stroną umowy; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na 

rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) 

lub innym podmiotom, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest 

niezbędne;  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz 

przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa zgodnie z: 

 art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

 art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 

umów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania 

dokumentacji; 

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje 

prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu; 

7) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania; 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych; 

10) Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy. 

 


