
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 rozporządzenia  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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO informuję, że 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Lipnie
"WIMED".  Zakład  Opiekun czo  Leczniczy.  Jolanta  Wiś niewśka.  Mogą  śię  z  nim  Pan śtwo
śkontaktowac  poprzez  pocztę  elektroniczną:  wimed@liśt.pl,  liśtownie: ul.  Dębowa  21,  87-600
Lipno lub telefonicznie: 54 288 68 10.

2. Inspektor  Ochrony  Danych  (IOD).  Z  IOD  moz5na  śię  śkontaktowac  przez,  e-mail,  adreś:
iod@wimed.info     lub  telefonicznie:  54  288  68  10.  Do  IOD  nalez5y  kierowac  wyłącznie  śprawy
dotyczące  przetwarzania  danych  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lipnie
"WIMED". Zakład Opiekun czo Leczniczy. Jolanta Wiś niewśka, w tym śprawy dotyczące realizacji
praw  w  zakreśie  dośtępu  do  śwoich  danych,  ich  śprośtowania,  uśuwania,  ograniczenia
przetwarzania czy śprzeciwu na ich przetwarzanie.

3. Celem i  podstawą  przetwarzania  danych  jeśt realizacja  obowiązku  prawnego ciąz5ącego  na
adminiśtratorze (art. 6 uśt. 1 lit. c oraz art. 9 uśt. 2 lit. g RODO).
Dane  ośobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu  realizowanego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo dztwa  Kujawśko-Pomorśkiego  na  lata
2014  -2020,  pn.:  „Dzienny  Dom  Pomocy  w  Skępem”1.  Dane  ośobowe  będą  przetwarzane  w
śzczego lnoś ci  w  celu  potwierdzania  kwalifikowalnoś ci  wydatko w,  udzielenia  wśparcia,
monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  śprawozdawczoś ci  oraz  działan  informacyjno  –
promocyjnych w ramach projektu. 

4. Odbiorcami  danych  będą: Urząd  Marśzałkowśki  w  Toruniu  oraz  śpecjaliśtyczne  firmy,
realizujące  na  zlecenie  inśtytucji  zarządzającej,  inśtytucji  poś redniczącej  lub  beneficjenta
ewaluacje, kontrole i audyt w ramach realizowanego projektu. 
Dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  innym  organom  upowaz5nionym  zgodnie  
z obowiązującym prawem. 

5. Będziemy  przechowywać Państwa dane osobowe  przez okreś realizacji projektu a naśtępnie
przez okreś 3 lat od jego zakon czenia.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  ośobowych,  przysługują  Państwu  następujące
uprawnienia:

 Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 Prawo  do  sprostowania (poprawiania)  danych  ośobowych,  jeś li  śą  błędne  lub

nieaktualne, a takz5e prawo do ich usunięcia, w śytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie naśtępuje w celu wywiązania śię z obowiązku wynikającego z przepiśu prawa lub
w ramach śprawowania władzy publicznej;

 Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przyśługuje

Pan śtwu ro wniez5  prawo do wniesienia skargi do Preześa Urzędu Ochrony Danych Ośobowych
(na adreś Urzędu ul. Stawki 2, 00 – 193 Warśzawa). 

8. Podanie  przez  Pan śtwa  danych  ośobowych jest wymogiem  niezbędnym  do  realizacji  celu, 
o kto rym mowa w pkt.  3.  Konśekwencje niepodania danych ośobowych wynikają z przepiśo w
prawa,  w  tym  uniemoz5 liwiają  udział  w  projekcie  realizowanym  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Kujawśko-Pomorśkiego na lata 2014 – 2020. 

9. Pan śtwa dane  nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

10. Pan śtwa dane ośobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

Skępe, dn. ………………………………. ……………………………………
                    Podpiś 

1 Umowa Nr UM_WR.433.1.173.2019  z dnia 29.08.2019 r. 
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