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Edycja 1

Klauzula obowiązku informacyjnego – osoba ubiegająca się o dostęp do informacji
publicznej
Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów z siedzibą przy ul.
Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, będącym Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, mgr Martą Wosińską-Wajs poprzez adres
e-mail: daneosobowe@wcpit.org.
3. Podanie przez Panią/Pana danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku
zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej ich
podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, a konsekwencją ich niepodania może być
uniemożliwienie rozpatrzenia wniosku o udostępnianie informacji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku w postaci
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w myśl Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b) art. 6 ust. 1 lit. e) wykonywanie zadania publicznego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCPiT przez okres niezbędny
do realizacji celów, w tym również obowiązków archiwizacyjnych w przypadkach,
w których wymagają tego przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych takich jak,
w szczególności imię i nazwisko/nazwa, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer
telefonu, adres zamieszkania, dane podane w korespondencji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa w tym podmiotom kontrolującym, organom ścigania oraz
podmiotom przetwarzającym, w tym: świadczącym usługi obsługi informatycznej,
świadczącym usługi serwisowe sprzętu, świadczące usługi obsługi prawniczej.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA UBIEGAJĄCA
SIĘ O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

P005/29
Strona 2 z 2

IDENTYFIKATOR: PBI.PBDO.P005/29

Aktualna edycja obowiązuje od: 14.04.2022
Data wprowadzenia: 14.04.2022

8. Posiada Pani/Pan, w zakresie wynikającym z RODO prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia ograniczenia
przetwarzania. Z wyżej wymienionych praw może Pani/Pan skorzystać wyłącznie
w ściśle określonych sytuacjach regulowanych właściwymi przepisami RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub
innych aktów prawnych służących stosowaniu RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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