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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w korespondencji 
 
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego 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), zwanym dalej RODO, Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka 

przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na stronie internetowej www.kcr.pl  

  

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Szpital 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie , al. Modrzewiowa 22,  

30-224 Kraków  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Barbarą Łysiak - można 

uzyskać pod dresem mailowym: iodo@kcr.pl , lub telefonicznym 12-428-73-58.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną  

w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie 

Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

4. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące  

z Administratorem w prowadzonej działalności leczniczej oraz uprawnione organy.  

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane 

osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego 

kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź do czasu 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem 

przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego 

kontaktowania się z Administratorem.  

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom 

podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również 

wykorzystywane do profilowania. 
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