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Klauzula informacyjna RODO 

 

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”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych Oferenta jest  Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest  Pan Tomasz Łubiński - 

email: tlubinski@nowyszpital.pl; 

           dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w 

           drodze przetargu/zapytania ofertowego z ogłoszeniem, tj. podjęcia działań na żądanie 

           Oferenta przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

           rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu 

           związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Postępowanie na 

           świadczenie usługi serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji  dla Nowego Szpitala 

           w Kostrzynie nad Odrą, Nowego Szpitala w Skwierzynie, Nowego Szpitala w 

           Świebodzinie, Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z 

           o.o.”  (nr ref.  2019-781) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem; 

3) odbiorcami danych osobowych Oferenta będą spółki wchodzące w skład Grupy 

Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding oraz osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o warunki niniejszego 

postępowania;  

4) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres do 10 lat od dnia 

zakończenia postępowania, a w przypadku zawarcia umowy, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy wraz z okresem przedawnienia wszelkich roszczeń 

Zamawiającego związanych z umową; 

5) konieczność podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Oferenta jest wymagana w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych 

w postępowaniu wiążą się z niemożnością wzięcia udziału postępowaniu lub z 

odrzuceniem oferty po jej złożeniu lub wykluczeniem Oferenta z postępowania;  

6) w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Oferent posiada: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Oferenta; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

Oferenta*; 

c. 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 **; 

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

osobowych***; 
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e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta 

narusza przepisy RODO; 

 

8) Oferentowi nie przysługuje: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z warunkami przetargu oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.  

*** Wyjaśnienie: prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej. 
 
 
Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się treścią klauzuli informacyjnej RODO 
 
 
 
 
 
            
       ………………………………………………………………………… 
                  (miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej) 


