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Klauzula informacyjna

dla oferenta i kontrahenta

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), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, adres e-
mail: szpzoz@przychodnia.twardogora.pl, numer telefonu (71) 3158041, (71) 3158009,
Fax (71) 3159082, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy –
Rejestrowy, numer KRS 0000068695, numer NIP 9111678968, REGON 930673420

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Małgorzata Pilch-Janic - m.pilch@przychodnia.twardogora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, a następnie w
związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub
zamówieniem dostaw oraz ich realizacją, w  tym  wystawiania  lub przyjmowania faktur,
rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

4. Podanie przez  Państwa danych osobowych jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do
rozpatrzenia  oferty, zawarcia umowy  lub/i  jej  realizacji, zlecenia  usług  lub
zamówienia  dostaw  oraz  ich  realizacji. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację
ww. czynności

5. Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,
PESEL, numer dowodu osobistego);firma (NIP oraz REGON); stanowisko pracy/funkcja;
dane adresowe (adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej);
dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej); numer
rachunku bankowego; wykształcenie (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku); kwalifikacje zawodowe; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku osób zatrudnionych przez Kontrahentów,
ich reprezentujących lub z nimi współpracujących, zakres przetwarzanych danych
osobowych będzie ograniczony do: imienia i nazwiska; stanowiska pracy/funkcji oraz
danych kontaktowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:
1) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku

prawnego, w związku obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:ustawą z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r –
Kodeks cywilny; ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej a w
przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa i
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji
umowy;

3) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f)w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w związku z koniecznością
weryfikacji i wyboru najkorzystniejszej oferty.
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7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie
do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującegoa także na podstawie umów  powierzenia,   w   szczególności w
przypadku  wyboru  oferty  dane  przekazane  mogą  być  dostawcom  systemów
informatycznych              i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom
skarbowym, bankom.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania*.

10. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w  odniesieniu do danych
przetwarzanych we wskazanym celu, przysługuje Państwu prawo do:

1) Dostępu do treści swoich danych;
2) Sprostowania danych;
3) Ograniczenia przetwarzania;
4) Usunięcia danych (o ile w danym przypadku przysługuje);
5) Wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);
6) 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;

7) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: listownie ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną  skrzynkę  podawczą  dostępną  na stronie
https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie (22) 5310300, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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).

*„profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się”.
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