Na podstawie Ustawy z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, adres e – mail : repty@repty.pl, strona
internetowa: www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/ oraz www.repty.pl
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e –
mail: iod@repty.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, realizacji oraz rozliczenia
usługi/dostawy/zadania/inwestycji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b). Konsekwencja wycofania
zgody będzie brak możliwości podpisania umowy na realizację zadania publicznego ze względu
na braki formalne.
4) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi:
a) Instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od końca
roku, w którym została zawarta umowa,
b) Ustawy Prawo bankowe, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy nie krócej niż
przez 3 lata w związku z należytym wykonywaniem umowy i usunięciem usterek.
Również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania,
realizacji oraz rozliczenia usługi/dostawy/zadania/inwestycji.
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
8) Dane kontrahentów mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do
przeprowadzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego czynności kontrolnych
i audytowych na podstawie odrębnych przepisów prawa wyłącznie w przypadku żądania
dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,
9) Państwa adres poczty elektronicznej, może zostać wykorzystany do celów statystycznych, w
procesie badania zadowolenia klientów SP ZOZ „REPTY” GCR i doskonalenia jakości usług.
Mogą Państwo zostać poproszeni drogą elektroniczną o nieobowiązkowe wypełnienie
anonimowej ankiety.

