
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna na rok 2021 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w 

dalej RODO, Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 

ul. Sądowa 9, 28 – 100 Busko – Zdrój 

2. Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie 

zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony, jest: 

radca prawny Łukasz Wroński 

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wroński 

ul. Kościuszki 60/12, 28 – 100 Busko – Zdrój 

tel.: +48 502 221 924, e-mail: radca.wronski@op.pl 

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

z konkursem ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna na rok 2021. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą pracownicy Zamawiającego prowadzący postępowanie w sprawie konkursu,       

a także osoby i podmioty, którym dokumentacja może być udostępniona na podstawie przepisów prawa,                        

w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji zamówienia, a następnie do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy w ramach niniejszego 

postępowania konkursowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

8. 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. 

9. 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. 


