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W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. 
Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin;

 Administrator powołał Inspektora  Ochrony  Danych (IOD). Kont
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SPSK
swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie;

Lp. Cel przetwarzania 
1 Wykorzystanie wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez SPSK

2 w Szczecinie, w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych naszej organizacji w zakresie działalności informacyjno 
oraz w materiałach prasowych dotyczących  działalności medycznej, przygotowywanych 
we współpracy ze Szpitalem w  formie zdjęć i filmu; 

Czy moje dane będą komuś udostępniane?
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych,  podmioty, którym administrator  zleca wykonan
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
Czy moje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W związku z tym, że Państwa wizerunek będzie wykorzystywany w celach promocyjnych może si
przekazany poza obszar EOG. 
Jak długo moje dane będą przetwarzane? 
Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy 
edukacyjnych Administratora, a po zakończeniu r
archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu 
przetwarzania lub do momentu odwołania zgody;
Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, ale potrzebne dla realizacji wyżej wymienionych celów; 
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach wskazanych w 
zgodzie; 
Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również 
przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania 
danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z  powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie 
administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na 
adres: iod@spsk2-szczecin.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki
Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00
Czy moje dane będą przetwarzane jeszcze w jakiś sposób?
Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. 
111 Szczecin; 

Administrator powołał Inspektora  Ochrony  Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy telefonicznie pod nr: 91
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@spsk2-szczecin.pl.  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy 

nych przez SPSK-2, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie;

Wykorzystanie wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez SPSK
2 w Szczecinie, w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych naszej organizacji w zakresie działalności informacyjno - promocyjnej 

eriałach prasowych dotyczących  działalności medycznej, przygotowywanych 
we współpracy ze Szpitalem w  formie zdjęć i filmu;  

Czy moje dane będą komuś udostępniane? 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych,  podmioty, którym administrator  zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 
Czy moje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
W związku z tym, że Państwa wizerunek będzie wykorzystywany w celach promocyjnych może si

 
Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy 
edukacyjnych Administratora, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej 
archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu 
przetwarzania lub do momentu odwołania zgody; 

iązkowe? 
odanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, ale potrzebne dla realizacji wyżej wymienionych celów; 

Konsekwencją odmowy podania danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach wskazanych w 

prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych  
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również 
przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania 
danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z  powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie 

istratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na 
. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki

Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
Czy moje dane będą przetwarzane jeszcze w jakiś sposób? 
Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. 

akt z IOD jest możliwy telefonicznie pod nr: 91 466 14 77, lub 
.  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy 

2, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie; 

Podstawa prawna 
Wykorzystanie wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez SPSK-
2 w Szczecinie, w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej, portalach 

promocyjnej 
eriałach prasowych dotyczących  działalności medycznej, przygotowywanych 

art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO;  

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

ie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

W związku z tym, że Państwa wizerunek będzie wykorzystywany w celach promocyjnych może się zdarzyć, że zostanie on 

Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy 
ealizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu 

odanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, ale potrzebne dla realizacji wyżej wymienionych celów; 
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach wskazanych w 

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania 
danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z  powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie 

istratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na 
. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd 

Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


