
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA POTRZEBY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

 

 

klauzula z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 

w przypadku, gdy administrator pozyskuje dane od osoby, której dane 

dotyczą 

 

 

 

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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093;  NIP: 9111847075; REGON: 

932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 73 08. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Hachoł, adres e-mail: 

iod@pzsolesnica.pl tel. 606659862, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii 

Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. .+48 71 776 73 08.  

3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 

przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia 

publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania 

zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Informacja o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Administrator będzie przetwarzał dane w celu dochodzenia swoich roszczeń w 

sądach, wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania umownego. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar 

EOG. 

6. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator 

będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane.  

a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
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c) do przenoszenia danych, 

d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia 

umowy o zamówienie publiczne. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych. 

 

 

 

klauzula z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO 

jeżeli administrator nie pozyskał danych osobowych od osoby, 

której dane dotyczą 
 

 

Zgodnie z art. 14 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093;  NIP: 9111847075; REGON: 

932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 73 08. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Hachoł, adres e-mail: 

iod@pzsolesnica.pl tel. 606659862, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii 

Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. .+48 71 776 73 08.  

3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 

przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia 

publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania 

zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Informacja o kategorii danych osobowych  dane należą do osoby innej, która powierzyła 

dane kontrahentowi administratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii 

danych podwykonawców powierzających swoje dane podmiotom składającym ofertę, 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  Ten proces pozyskania rzutuje na 

zakres przetwarzania, czyli wyłącznie w wyniku zawartej umowy i wyłącznie w jej 

przedmiotowym zakresie w granicy kompetencji podwykonawczych osoby powierzającej 

własne dane.  

5. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator 

będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar 

EOG. 

7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane.  

a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

c) do przenoszenia danych, 

d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

f) uzyskania informacji o źródle pozyskania danych. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych. 
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