
Klauzula informacyjna

 dla Klientów i Kontrahentów

 będących osobami fizycznymi

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. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz

tel.: 87 425 45 06

adres e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl

zwany dalej „ Szpitalem”

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Agnieszka Zielosko, kontakt: e-mail iod  @  szpitalpisz.pl  ; 

nr tel. 87 425 46 05

3. Cele przetwarzania danych osobowych.

           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  /dane  identyfikujące

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podst. art. 2

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1129), na ………………………………………….. na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu; znak…………

4. Udostępnianie danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  ustawę  o  dostępie  do  informacji  publicznej  z  dnia  

26 września 2001 r.  (tekst  jednolity:  Dz.  U. 2022 r.  poz. 902) oraz inne podmioty upoważnione na

podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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5. Pozyskiwanie danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów,

jak również ze źródeł ogólnodostępnych.

6. Wymogi prawne.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem niezbędnym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

7. Profilowanie.

W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub

organizacji  międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny

do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

10. Prawa właściciela danych osobowych.

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− 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 ***;  

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− 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.

Jednocześnie  zamawiający  przypomina  o  ciążącym  na  Pani/Panu  obowiązku  informacyjnym  
wynikającym  z  art.  14  RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazane  zostaną  
zamawiającemu  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  i  które  zamawiający  pośrednio  
pozyska  od  wykonawcy  biorącego  udział  w  postępowaniu,  chyba  że  ma  zastosowanie  co  
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  niezgodne  z  RODO
przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  administratora.  Organem  właściwym  dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku    postępowaniao udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie: 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 Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


