
Szanowni Państwo, 

 

Zapewniamy, iż Wasze dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w 

szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). 

Traktujemy Państwa dane ze starannością, w związku z czym informujemy, że Administratorem Państwa 

danych osobowych jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie 

(72-100) przy ul. Nowogardzkiej 2 (dalej zwane SCM); dane kontaktowe: sekretariat@szpitalgoleniow.pl, tel. 

91 466 43 01, fax 91 466 43 15. 

W sprawach ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - dr Marleną 

Płonką, pod adresem iod@szpitalgoleniow.pl lub w siedzibie SCM. 

Państwa dane osobowe jako Strony umowy przetwarzane są przez nas w celu zawarcia/wykonania umowy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o niezbędność 

przetwarzania w uzasadnionym interesie tj. do kontaktowania się z Państwem lub osobami wskazanymi przez 

Państwo w zakresie podjęcia/realizacji naszej współpracy. W przypadku przekazywania nam danych osób 

wskazanych przez Stronę umowy do kontaktowania się z nami w ramach realizacji zawartej pomiędzy nami 

umowy, strony umówiły się, że to Strona umowy informuje wskazane przez siebie osoby, że przekazała nam 

ich dane osobowe (zgodnie z art. 14 RODO) oraz, że te przetwarzane są zgodnie z zasadami wskazanymi w 

niniejszej klauzuli. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa - jeżeli 

obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z nami, 

którym niezbędny jest dostęp do Państwa danych w związku z realizacją zawartej z nami umowy. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania ich przetwarzania – o ile realizacja tych praw 

nie jest ograniczona ogólnie obowiązującymi przepisami. Prawa te mogą być realizowane bezpośrednio u 

Administratora. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji naszej współpracy oraz 

kontaktowania się z Państwem a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań. 

Państwa dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naszej współpracy, następnie 

przez  okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją zawartej pomiędzy stronami umowy 

- lecz nie dłużej niż to wynika z przepisów o obowiązku ich archiwizacji zgodnie z obowiązującą u nas 

Instrukcją Kancelaryjną.  

Państwa dane nie podlegają u nas zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich bez Państwa zgody. 

 

Prezes Zarządu  

Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o. 


