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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADAJĄCYCH OFERTY W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM
PROWADZONYM W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – tzw. RODO,
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
informuje, iż:
1)

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Księdza Bronisława Markiewicza
z siedzibą w Brzozowie przy ulicy Księdza Józefa Bielawskiego 18.
2)

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym jest mgr Robert Tomza – budynek „G”
(Administracja) pokój nr 28 tel. służb. 13 43 09 545 lub 797 383 584; adres e-mail:
robert.tomza@szpital-brzozow.pl
3)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej
ustawy.
4)

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku
poz. 1579 i 2018).
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5)

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany; Pani/Pana dane również nie będą podlegać profilowaniu.
Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja
dotycząca osoby fizycznej zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.
Za jego przykład można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku
kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej. Przybierać może ono dwie formy: zbierania
danych o osobie fizycznej oraz wnioskowania o cechach osoby fizycznej na podstawie
posiadanych o niej informacji.
7)

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
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−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OŚWIADCZENIE
Potwierdzam niniejszym, że został wobec mnie wypełniony obowiązek informacyjny
wynikający z przepisów art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

.............................................................................
data i podpis osoby składającej oświadczenie

