
INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1   
w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 
39 35, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl  
  

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku 

jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw 

przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 

534 97 45, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl  

  

3. Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

 

a) realizacji wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy, 
b) realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, 

zarządzania i rachunkowości związanych z umową (zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, 
weryfikacja wiarygodności), 

c) kontaktu pomiędzy osobami działających w imieniu lub na rzecz Administratora  
i Kontrahenta, 

d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową, 
e) wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez 

właściwe organy (np. rozliczenie należności publicznoprawnych), 
f) archiwizowania dla zabezpieczania i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane 

przez Ustawę o rachunkowości, 
g) bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz osób przebywających na terenie ośrodków  Administratora. 
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, 
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta 

(uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji czynności przed umownych 
poprzez współdziałanie osób działających w imieniu lub na rzecz obu stron), 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości kontaktu z osobą działającą  
w imieniu lub na rzecz Kontrahenta w sprawach związanych ze współpracą biznesową, 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, 

e) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy nakładające na Administratora obowiązki rozliczenia 
należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe, 

f) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy Ustawy o rachunkowości, 
g) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

osobom przebywającym na terenie zakładu lub placówek Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - przez czas współpracy 
biznesowej, 

b) w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta – do czasu uwzględnienia przez 
Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej 
Administratora z Kontrahentem, 



c) do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas 
współpracy biznesowej Administratora z Kontrahentem, 

d) do czasu upływu 90 dni od dnia zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze 
stosunków prawnych łączących Administratora i Kontrahenta, 

e) przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym 
obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy 
administracji skarbowej, 

f) przechowanie przez okresy wymagane przez Ustawę o rachunkowości - co do zasady przez 5 lat 
liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą 

6. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane w sposób: 

a) przekazane mu przez Panią/Pana, jeżeli kontaktowała się Pani/Pan bezpośrednio lub 
b) otrzymane od Kontrahenta, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, lub 

c) udostępnione publicznie na stronach internetowych bądź w publicznych rejestrach. 

W związku ze współpracą pomiędzy Administratorem a Kontrahentem , Administrator może przetwarzać 
podane Pani/Pana dane osobowe, takie jak: 

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,  
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),  
c) numer PESEL,  
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,  
e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,  
f) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer 

legitymacji służbowej);  
g) numer rachunku bankowego.  

 
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione uprawnionym pracownikom  Szpitala lub osobom 

współpracującym ze Szpitalem. 

Kategorie odbiorców danych osobowych: 

a) Partnerzy biznesowi Administratora, 
b) inni administratorzy, 
c) podmioty realizujące dla Administratora usługi: biurowe, księgowe, projektowe, teleinformatyczne, 

związane z utrzymaniem nieruchomości lub naprawą usterek, z zakresu ochrony osób i mienia, 
doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej. 

8. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do 

Państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych 

nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu 

zawarcia i realizacji umowy. 

13. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania. 

  

 


