
 

 

Tą informacją realizujemy obowiązek prawny i nie wymaga ona żadnego działania po Pani/Pana stronie. 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 

ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA UNII 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 

im. św. Jana Pawła II z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, telefon: +48 22 755 91 12, e-

mail: sekretariat@szpitalzachodni.pl, zwany dalej Administratorem. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie 

praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby 

Administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń naruszeń 

prawa Unii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i 

obsługi zgłoszeń, w tym realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze. 

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest 

dobrowolne. 

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że 

przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM 

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu 

danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych 

umów i na jego wyraźne polecenie.  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu). Nie będą też 

przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 


