
Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych 

(umowa zlecenia, umowa o dzieło) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego SP 

ZOZ w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 11, tel. 87566 22 68 wew. 11, adres 

email: sekretariat@wsprsuw.pl 

 2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę 

elektroniczną: iod@wsprsuw.pl oraz pocztę tradycyjną na adres siedziby Administratora Danych 

Osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podpisania i realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, 

 a następnie przez okresy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych 

(art. 15 RODO); żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO); żądania 

usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO; żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO; wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa 

się z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe do zawarcia umowy, a ich 

niepodanie będzie skutkowało niepodpisaniem z Państwem umowy cywilnoprawnej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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