
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23,50-403 Wrocław 

Klauzula informacyjna w związku z przyjęciem pisma/skargi/wniosku 
w Centrum Medycznym ..Dobrzyńska" 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozpo rządzen ia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych o s ó b fizycznych w zw iązku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogó lne rozporządzen ie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, 

in formuję , iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest W o j e w ó d z k i Zespó ł Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

zwany dalej WZSOZ, z s iedz ibą przy ul. Dobrzyńsk ie j 21/23, 50-403 W r o c ł a w . 

2. W W o j e w ó d z k i m Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zos ta ł wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych. Kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel: 71 77 47 792 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na 

podstawie zgody wy rażone j przez Pan ią /Pana w zakresie w jakim podanie danych jest 

fakultatywne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu WZSOZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Prawo żądan ia podania danych jest wymogiem ustawowym w zakresie uregulowanym 

przepisami prawa, a ich nieprzekazanie m o ż e un iemoż l iw ić przy jęc ie pisma/skargi/wniosku. 

5. Przys ługu je Pani/Panu prawo żądan ia dos tępu do t reści swoich danych, sprostowania swoich 

danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przys ługu je 

Pani/Panu prawo do usun ięc ia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obow iązu jącymi 

przepisami prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana do tyczących , narusza 

obow iązu jące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyn ika jący z powszechnie 

obow iązu jących p rzep isów prawa, ma jąc na wzg lędz ie cel w jakim zosta ły one podane. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie pod lega ją zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

jpe^tista chorób wewnętrznych 
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