KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW
Obowiązuje od 23-08-2019

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:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445779, REGON 012103423,
NIP 5270104746; Dane kontaktowe Administratora:
o adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
o adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,
o numer telefonu: 22 25 59 801.
▪ we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
iod@szpitalzelazna.pl
▪
Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane firmy – adres, NIP, REGON) zawarte w ofertach /
wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / postępowaniem
konkursowym/ rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23
kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego /
postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(dalej zwaną „Pzp”),
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.
▪ Pani / Pana dane mogą być udostępniane:
▪ innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
▪ na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazane
mogą dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom
i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych
▪ Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) 4 lat (3 lata jeżeli zamówienie dotyczy konkursów na usługi medyczne), licząc od końca roku
w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia (konkurs)
b) 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane – w przypadkach innych niż wymienione w lit.
a, w tym w przypadku zapytań ofertowych.
▪ Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam
udostępnione przez Panią/Pana w związku z zawarciem umowy.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do ww. celów jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy przez Administratora.
▪ Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium
EOG
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
▪ Przysługuje Pani/Panu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia
przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

