Realizacja obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych dla
Oferentów Szpitala w Knurowie sp. z o.o. .
W związku z art. 13 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 (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujmy o
przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
Administrator Danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w Knurowie sp. z o.o
z siedzibą w Knurowie przy ulicy Niepodległości 8, Telefon: 32 3319202,
e-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych e-mail:iod@szpitalknurow.pl
Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.
Szpital może przetwarzać Państwa dane w n/w celach :
1. W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO).
2. W celu wybrania oferty, oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO). W przypadku wyboru oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym
wystawiania lub przyjmowania rachunków, faktur a także prowadzenia
sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie
art. 9 ust. 2 lit f ) RODO.
4. W celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji
podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w związku z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych , ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny. W przypadku zawarcia umowy: ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości. Obowiązek podania Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencje niepodania wymaganych prawem danych wynikających
z prawa zamówień publicznych , mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty
oraz zawarcia ewentualnej umowy.
Informacja o kategoriach odbiorców danych.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym
na mocy przepisów prawa do ich otrzymania , a także na podstawie umów powierzenia
zawartych przez Administratora z określonymi podmiotami.

Czas przechowywania danych:
1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) 4 lat (2 lata jeśli zamówienie dotyczy konkursów na usługi medyczne), licząc od
końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata (2 lata) okres przechowywana obejmuje cały
czas trwania umowy,
b) 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane w przypadku ofert cenowych
innych niż uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. W
przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją
umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w
którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania
podatkowego.
2. Okres przechowywania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń określony jest w przepisach prawa.
3. Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej 5 lat, licząc od końca
roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r określa prawa osoby do żądania od administratora:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Wniesienie skargi do Organu Nadzorczego:
Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych
niezgodne z przepisami prawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych:
Państwa dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.
Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Administrator nie ma zamiaru przekazywać ani nie przekazuje Państwa danych do Państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

