KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASAD I SPOSOBÓW PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W RAMACH PRZETARGU PROWADZONEGO NA PODSTAWIE KODEKSU
CYWILNEGO
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.
2.

3.

4.
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6.

7.
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9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 677 50 65; - 54 78; tel./fax (16) 677 50 64
Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest
adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z Pani/Pana danymi
osobowymi za pomocą: adres e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl tel. 669 638 210,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia
niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy w drodze przetargu na podstawie art. 70 1 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku jej zawarcia – dane osobowe strony umowy będą
przetwarzane także w celu jej realizacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie finansowości i
rachunkowości.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów
zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi np. serwisowe, informatyczne, prawne
Pani/Pana dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów kancelaryjno–archiwalnych obowiązujących administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pan/Pana że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne do przystąpienia do przetargu. Konsekwencją niepodania
danych osobowych może być odrzucenie oferty lub pozostawienie jej bez rozpoznania.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane.
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