KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

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 (Dz. Urz. UE
L 119 z p.zm.) (zwane „RODO”):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE
samorządowa sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. dr. Witolda Antesa 11.
2. Informacje

o

sposobie

i

zakresie

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych

oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się
z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@szpital.pszczyna.pl lub pisemnie na adres: SZPITAL
JOANNITAS W PSZCZYNIE, ul. dr Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna.
3. Dane osobowe przekazane przez Oferenta przetwarzane będą w celu związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym rozpatrzenia oferty
oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty w
celu zawarcia i realizacji umowy, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz wystawiania
lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (dane
identyfikujące postępowanie, numer oraz tryb jego przeprowadzenia określone zostaną
w SIWZ/zapytaniu ofertowym).
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, w związku z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych, ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w przypadku zawarcia umowy dodatkowo ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający przepisów prawa a następnie
przez okres archiwizacji dokumentów.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
prawa. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału
w postępowaniu, rozpatrzenia oferty, zawarcia umowy, zlecenia usług lub zamówienia dostawy
oraz innych obowiązków ciążących na Administratorze.
7. Oferent, jak i osoby których dane przekazał Oferent, posiada:
•

prawo dostępu do danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

