Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Sieradzu im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7, kod pocztowy 98-200 Sieradz, REGON:
001129641, NIP: 8271831912, tel. 43/ 827-54-26, fax. 43/827-54-52;

2.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo
kontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitalsieradz.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Państwa zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO w powiązaniu
z następującymi przepisami prawa:
a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
4.

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 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności zgodnie z ustawą Pzp.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.

W odniesieniu do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8.

posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć

możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana

zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/ Pana danych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy prawa dot. ochrony danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować się z Administratorem lub
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe są wskazane w punktach 1 i 2).

