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Klauzula informacyjna Oferenci 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 informuję, że: 

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Knurowie Sp. z o.o.   44-190 

Knurów , ul .Niepodległości 8 ; nr.tel. 32 331 92 02 

Osobą odpowiedzialną za  ochronę danych osobowych w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.  

jest Inspektor Ochrony Danych mgr. Iwona Reszka , kontakt: adres 

email:Iod@szpitalknurow.pl,  telefon: 32 331 92 02 

∙Podstawa prawna, zakres i  cel przewarzania  danych osobowych : 

 a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, 

jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, 

z którymi Spółki mogą zawrzeć umowę;  

c)  w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na 

podstawie przepisów prawa;  

d) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Szpitala lub strony 

trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

e) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Szpital  roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie 

okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia 

zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.  

F) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze 

środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we właściwych 

przepisach regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie. 

Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować 

równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.  

Przykłady interesów: 

- weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;  

- umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami;  

 - weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w 

innych Postępowaniach (tworzenie bazy dostawców);  

- przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z 

rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych; v. zapobieganie oszustwom oraz 

działalności przestępczej; 
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Zakres zbieranych Danych. 

Dane podane przez Oferenta: 

 a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy 

korespondencyjne, 

 b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer 

PESEL),  

c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,  

d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną 

funkcję,  

e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia; 

 f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w 

danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące 

numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, 

numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie). 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w 

Postępowaniu. 

Dane pozyskane z innych źródeł : 

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznych źródeł, takich jak rejestry 

przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. 

Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych 

dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa 

dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo 

reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje 

konieczne do prowadzenia Postępowania oraz kontaktu z Oferentem, np. informacje o 

ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych. 

Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Oferentów od Oferentów, którzy 

dostarczyli Szpitalowi takie dane w ramach Postępowania. 

∙ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”’ 

∙ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

∙ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

∙ w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

∙ Posiada Pani/Pan prawo do: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

∙ Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO.  

 


