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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

Administratorem danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

reprezentowany przez Dyrektora Szpitala. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań 

lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: iod@spzozparczew.pl lub listowanie na adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny 

stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Szpitalu jako jednostce 

sektora finansów publicznych. 

Kategorie danych osobowych 

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer KRS oraz inne dane osobowe 

podane przez osobę składającą ofertę w celu udziału w niniejszym postępowaniu.  

Źródło pochodzenia danych 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Dane osobowe mogą być również pozyskane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych 

podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej „ustawa Pzp”). 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą 

przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Obowiązek podania danych osobowych 

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia danych. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Z uwagi na charakter i cel przetwarzania danych, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku gdyby realizacja prawa dostępu do danych osobowych wymagała niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zastrzegamy sobie możliwość zażądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty  trwającego lub zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie przetwarza 

dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednakże 

w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 

     

      Podpisał 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
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