KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OFERENTA
Szanowni Państwo,
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie.
Administratorem danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Parczewie reprezentowany przez Kierownika.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub
listowanie na adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.
Cel oraz podstawa przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe:
1. w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
2. jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie
przepisów prawa,
3. jeśli jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów SPZPOZ w Parczewie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:


weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w składaniu ofert,



przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
dofinansowania ze środków publicznych,



ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami,



weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

Odbiorcy danych osobowych
SPZPOZ realizując swoje prawa jak i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:





podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy,
podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT,
operatorom pocztowym i kurierom,
bankom, w zakresie realizacji płatności.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony
właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.
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Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:


dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez SPZPOZ przysługuje
Państwo prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Strona 2 z 2

DOKUMENT OPRACOWANY
PRZY WSPÓŁPRACY:

