
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

na potrzeby zaproszenia podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych                             

z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci  i młodzieży finansowanych ze środków 

publicznych 

 

 

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, zwane dalej RODO) 

informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie,                             

23-100 Bychawa, ul. Partyzantów1. 

2) Siedzibą administratora danych osobowych jest Urząd Miejski w Bychawie,                                    

ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych – ido@bychawa.pl 

4) Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązujące prawa, w tym                 

w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wyłonieniem podmiotów leczniczych 

do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci                       

i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Bychawa. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                             

w szczególności z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                    

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7) Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje prawo do żądania od administratora 

usunięcia danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z informacjami i pouczeniem zawartym w niniejszej 

klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 

Data i czytelny podpis ……………… 

 

 

 


