
Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna RODO 

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), informuję, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk, tel. (17) 24 04 700, sekretariat@spzoz-lezajsk.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

tel. (17) 240 47 63 

iod@spzoz-lezajsk.pl 

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych :  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia 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 – dalej „Rozporządzenie”) w celu zwarcia i wykonania umowy . 

 

Przewidywane kategorie odbiorców:  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby zatrudnione oraz osoby współpracujące  

z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także właściwe organy administracji publicznej. 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego: 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dokumentacja w postępowaniu  o udzielenie zamówienia będzie przechowywana przez okres 4 lat licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła oferta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Dane osobowe zbierane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez czas trwania 

umowy, a także archiwizowane po jej zakończeniu przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące 

przepisy, w szczególności art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 84 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy dot. dochodzenia roszczeń. 

 

 



Prawo dostępu do danych osobowych:  

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora potwierdzenia czy przetwarza jego dane 

osobowe, a jeżeli ma to miejsce  prawo do uzyskania dostępu do tych danych  oraz informacji   

o celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania 

danych, prawie sprostowania danych i ich usunięcia po okresie archiwizacji, prawie do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, fakcie przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, a także uzyskania kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

 

Prawo do sprostowania danych: 

Ma Pan/Pani prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są 

nieprawidłowe. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 

Prawo do usunięcia danych: 

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych 

po upływie wymaganego okresu archiwizowania.  

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 

Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 

Rozporządzenia.  

 

Prawo przeniesienia danych 

Ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 

lub umowy zawartej z Panem/Panią i jednocześnie odbywa się ono w sposób zautomatyzowany. 

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Informacja czy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym czy umownym: 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy . 

Nie podanie danych osobowych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy może skutkować odmową 

zawarcia umowy.  

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W razie naruszenia przez Administratora przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


