
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA OBJĘTYCH WYKAZEM SPORZĄDZANYM W ZWIĄZKU Z WYBORAMI 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE 

 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, którego reprezentuje Beata Kucuń – 
Dyrektor. Kontakt z nim możliwy jest: 
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, 
➢ drogą mailową: spzoz@spzozsulechow.med.pl, 
➢ telefonicznie: 797 606 252, 797 602 253. 
 

2. OSOBA KONTAKTOWA DS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ DANE KONTAKTOWE 
 
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:  
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, 
➢ drogą mailową: iod@spzozsulechow.med.pl. 
 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Cel: 
➢ sporządzenie wykazu osób, które będą przebywać w naszym podmiocie leczniczym w dniu wyborów bądź opuściły nasz podmiot leczniczy, 

oraz jego przekazanie właściwemu urzędowi gminy dla potrzeb sporządzenia spisu wyborców. 

 

Podstawa prawna: 

➢ przepisy prawa, w oparciu o które realizujemy ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679* w zw. z 

przepisami ustawy - Kodeks Wyborczy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców). 

 

4. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, ICH KATEGORIE ORAZ ŹRÓDŁO POZYSKANIA 

 

Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa i wynika z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 

grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. 

 

Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy we wskazanym wyżej celu wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i obejmuje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – obywatelstwo i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres 

stałego zamieszkania. 

 

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie oraz z prowadzonej w naszym podmiocie dokumentacji. 

 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych są: 

➢ podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym właściwy miejscowo urząd gminy. 

 

6. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Nie przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji obowiązków prawnych na nas ciążących, a więc art. 6 ust. 

1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

 

7. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWCH 

 

Przysługuje Ci prawo: 

➢ dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 oraz otrzymania ich kopii; 

➢ sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679; 

➢ usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach określonych w art. 17 rozporządzenia 2016/679 z ograniczeniami tego 

prawa wynikającymi z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679, w których to przypadkach prawo to Tobie nie przysługuje; 

➢ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679. 

Nie przysługuje Ci prawo: 

➢ przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679. 

 

Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 

danych. Ograniczenia w realizowaniu praw wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa. W celu skorzystania z 

powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych. 

 

8. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd 

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

 

9. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Nie podejmujemy decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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10. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

 

Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Twoje dane osobowe są przechowywane przez: 

➢ okres niezbędny do realizacji celu, 

➢ okresy wymagane w odrębnych przepisach prawa. 

 

* rozporządzenie 2016/679 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) 

 

Kierownik SP ZOZ Sulechów 

Beata Kucuń 

Wersja 2.0 

Data obowiązywania: _________ 

   

Sulechów, dnia __________________,  

_______________________________________________________ 

[podpis i pieczęć administratora danych osobowych] 


