OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11
71-332 Szczecin

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kontrahentów- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest Okręgowa
Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49
36 (centrala); e-mail: biuro@oil.szczecin.pl.
2. Dane osobowe kontrahentów przetwarzane będą w celu:
1) niezbędnym do realizacji umowy, dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji
płatności w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych oraz obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b) c) RODO);
2) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji
z wierzytelności wynikających w szczególności z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach
sądowych(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub obrony przed
roszczeniami wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. W praktyce funkcjonowania OIL może mieć miejsce przetwarzanie danych na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust.1 lit. a) oraz art. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). W takim przypadku OIL
w Szczecinie zwróci się do o wyrażenie zgody/oświadczenia woli w formie pisemnej lub poprzez wyraźne działanie, np.
poprzez zaznaczenie okienka wyboru na formularzu lub w systemie informatycznym, przy którym są wskazane treści zgód.
Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W chwili pozyskiwania zgody zostanie
Pani/Pan poinformowana(y) o możliwościach wycofania zgody oraz uzyska informacje jakie są konsekwencje niewyrażenia
zgody na przetwarzanie danych na cele dodatkowe, w szczególności, że nie będzie to miało wpływu na realizację zadań
ustawowych, statutowych i ich jakość.
4.
5.
6.

7.
8.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy/ realizację
obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa,
m.in. komornikom sądowym, innym organom państwowym.
Dane osobowe kontrahentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie
i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu
świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami
informatycznymi; usług księgowych; usług doradczych.
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres współpracy oraz w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych
celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej niż przez okres 5 lat. Szczegółowy wykaz
poszczególnych okresów przechowywania dookreślony został w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym
w OIL w Szczecinie.

Ma Pani/Pan prawo w granicach określonych przepisami prawa do:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są
przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest
bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
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5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając
ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania
tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub
umowy z nią zwartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator
dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie
zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
9) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych OIL w Szczecinie we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, e-mail: iod@oil.szczecin.pl
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