
Klauzula informacyjna dla Oferentów w przetargach publicznych 

 

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), 

zwane dalej RODO”, informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z 
Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. 
Domańskiego 2. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym  
z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy 
z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych”, lub na adres e-mail  iodo@105szpital.pl. 
3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli w celu 
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia 
publicznego. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym 
interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw.  
Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać 
się z jej treścią, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 
(tzw. szczególne kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części 
dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami 
dotyczącymi archiwizacji dokumentów przetargowych, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza przepisowy okres przechowywania dokumentacji przetargowej wówczas 
dokumentacja będzie przechowywana przez czas trwania umowy. 
6) Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach Prawa Zamówień Publicznych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do:  
 -żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1), 
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych2), 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  
  mowa w art. 18 ust.2 RODO3), 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że    
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  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
- prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną  
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 
 
 
Objaśnienia: 
 1) W przypadku złożenia takiego wniosku należy podać datę i nazwę postępowania, którego  
 żądanie dotyczy, 
2) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
 o udzieleniu zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie   
niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego  
załączników. 
3)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
……………………………………………………………………… 
Sposób wdrożenia: 
-:na stronie internetowej, 
- w specyfikacji przetargu lub w przypadku braku specyfikacji we wzorze umowy 
 

 


