
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
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 osobowych) 
obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 25.05.2018 r. pragniemy poinformować, iż w rozumieniu art. 
4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem Pani /Pana danych osobowych jest : 
 

  Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu 
ul. dr Zygmunta Schinzla 13 

27 - 600 Sandomierz  
 

 
CEL I PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 

Dane osobowe  przetwarzane są w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne 
umowy cywilno – prawne (w tym na udzielenie świadczeń zdrowotnych) i w celu ich wykonania na podstawie: 
 
- ustawy z dnia  23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U 2018, poz. 1025 z póź. zm.), 
- ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U 2018, poz. 2190 z póź. zm.), 
- ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U    
2018, poz. 1510 z póź. zm.),   
- ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U 2018, poz. 217 z póź. zm.), 
- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U 2018, poz. 395 z póź. zm.),  
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2017, poz. 2077 z póź. zm.), 
- ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach (t. j. Dz. U 2018 poz. 1270 z póź. zm.), 
- ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U 2018 r. poz. 1509 z póź. zm.).  
 
Kategorie przetwarzanych danych: nazwisko, imiona, adres zamieszkania lub pobytu/korespondencji, nr PESEL, nr 
telefonu, adres e – mail, Numer identyfikacji podatkowej, nr prawa wykonywania zawodu, inne chronione dane 
osobowe zawarte w dokumentacji konkursu ofert. 

 
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców. 

 
Dane nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

Okres przechowywania danych osobowych 
 

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również 

przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń w tym związanych , wynikających z kodeksu cywilnego. 

Faktury/rachunki wystawione przez siebie lub w swoim imieniu, w tym faktury będące duplikatami tych faktur, 

otrzymane faktury, w tym faktury będące duplikatami tych faktur, faktury korygujące – przez okres 6 lat. 
Listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury 

lub renty – przechowywane dane osobowe przez okres 10 lat, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r., bądź  

w sytuacji gdy został złożony do ZUS raport informacyjny. W stosunku do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 

2019 r., co do których nie został złożony do ZUS ww. raport – przechowywane dane osobowe przez okres 50 lat, licząc 

od dnia zakończenia pracy. 
 

        Prawo do ochrony danych osobowych 
 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, chyba że dotyczy to danych osobowych w odniesieniu do których tryb 

ich uzupełniania , uaktualniania lub sprostowania określają odrębne ustawy. 

 
Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia 

i wykonania umowy.  
 

 

 
Informujemy, że w myśl art. 13 ust. 2 pkt f i art. 22 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) pacjent i jego dane nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym również w formie profilowania. 

  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu: 

 
 

 

Inspektor Ochrony Danych – mgr Krzysztof Sikorski e-mail inspektor@sand.pl tel. 15 83 30 511, 

adres korespondencyjny - Inspektor Ochrony Danych, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, 

ul. Schinzla 13,27-600 Sandomierz.  
 
 
 
 
     Administrator Danych Osobowych  

mailto:inspektor@sand.pl

