
 
 

KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII  
W MORAWICY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, zwane dalej ŚCP oświadcza, iż jest Administratorem 
danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 
osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez 
ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie 
Umowy/Zamówienia itp. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŚCP jest mgr Agata Domagała tel. 798 897 297, adres e – mail: 
iod@morawica.com.pl 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii  podstawowych 
danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, data urodzenia numer PESEL, seria/numer dowodu 
osobistego, dane dotyczące zamieszkania/siedziby (adres), stanowisko zajmowane w organizacji, 
dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail, dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego). 

4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach  na podstawach : 
• na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. c) RODO,  
• zawarcie i wykonanie umowy – zgodnie z art.6 ust.1 lit b) RODO, 
• prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO 
tj. wypełnienie obowiązku prawnego w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy  
z dn. 28 września 1994 r. o rachunkowości, 
• ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. 
prawnie uzasadniony interes administratora, 
• archiwizacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego w zw.  
z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. W przypadku zawarcia Umowy/Zamówienia podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy/Zamówienia przez Administratora. Możemy 
pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe z dostępnych publicznie źródeł np. rejestry przedsiębiorców w 
celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana i ograniczony jedynie do tych danych. 
Ponadto możemy pozyskać Pani/Pana dane osobowe od podmiotów w których jest Pani/Pan 
zatrudniona/y lub które Pani/Pan reprezentuje. Zakres pozyskanych danych osobowych będzie 
obejmował wówczas informacje niezbędne do realizacji Umowy/Zamówienia pomiędzy ŚCP  
a Pani/Pana organizacją. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane pracownikom i współpracownikom ŚCP 
posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych Kontrahentów w związku z wykonywaniem 
przez nich obowiązków służbowych, dostawcom usług technicznych dla ŚCP, podmiotom z którymi 
zawarto umowy powierzenia przetwrzania danych, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 



7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym 
są przetwarzane, w szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania 
Umowy/Zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres trwania Umowy/Zamówienia, a w przypadku 
wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie  
i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o 
rachunkowości.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z 
prawem, przed jej wycofaniem. 

10. Przysługują ponadto Pani/Panu prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i prawo przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w 
Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

  ŚCP informuje, że: 
• prawo  do  usunięcia  danych  oraz  prawo  do  żądania  ograniczenia  ich przetwarzania przysługują tylko 
w przypadkach wskazanych w przepisach RODO; 
 
• prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest 
zgoda lub wykonanie Umowy; 
 
• Administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile 
zachodzi jeden z wyjątków wymienionych  w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 
• w  uzasadnionych  przypadkach  Administrator  może  odmówić  uwzględnienia Pani/Pana  sprzeciwu  na  
przetwarzanie  danych  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego interesu  administratora,  gdy  istnieją  
ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy  do przetwarzania  danych,  które  są  nadrzędne  wobec   
Pani/Pana   interesów,  praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
 

Wersja skrócona  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem Danych 
Osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica będąca 
zamawiającym, zlecającym, kontaktującym się.  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: iod@morawica.com.pl  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na 
podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych, w tym w szczególności w celu 
realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.morawica.com.pl zakładka RODO.  


