
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 osobowych), informujemy, 
że:  
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. 
Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz; nr telefonu: 52 
3655799 zwany dalej Administratorem. 
2.Pani/ Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są 
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z 
Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Odmowa 
podania danych może spowodować brak możliwości realizacji ww. celów. 
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone 
lub z zakończeniem okresu, w jakim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator ma 
obowiązek je przetwarzać. 
5. W każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: e-mail inspektor.od@biziel.pl; adres 
korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. 
Inspektora 52 365 5136 
5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do: 
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) żądania ich sprostowania,  
c) żądania ich usunięcia, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie 
danych, 
d)żądania ograniczenia ich przetwarzania, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
f) przenoszenia danych, 
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem 
sytuacji kiedy potrzeba dalszego przetwarzania danych wynika z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa, 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
 


