KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO,
informujemy, iż :
1.

Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk, tel. (16) 649 15 00, e-mail: sekretariat@spzoz-przeworsk.pl”, zwany dalej „Administratorem”

2.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie
danych osobowych poprzez e-mail: iod@spzoz-przeworsk.pl

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z postępowaniem konkursowym
na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust 1 lit. c w zw. z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2010r. o działalności leczniczej),
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

4.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 5lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b. do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie:
a. podmiotom którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa w tym
osobom lub podmiotom w oparciu o art. 2 ust 1 ustawy 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
b. osobom lub podmiotom, które zapoznawać się będą z wynikami postępowania na stronie internetowej Administratora;
c. dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu,
bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych oraz jakość świadczonych usług.

6.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej jest wymogiem
związanym z udziałem w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, konsekwencją niepodania określonych danych będzie
odrzucenie złożonej oferty. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

9.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w sposób, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO.

