
Załącznik nr 1 
 
 
Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie 
zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130000 złotych 
 
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, ze. zm.), dalej „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Eunika Adamus, tel. 62 784 55 02, email: 
prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest firma „ ENTERPRISE” Piotr Rajski, 96-300 Żyrardów, ul. Stefana 
Żeromskiego 30. 
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawa artykułów spożywczych do Powiatowego centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ 
Szpital Powiatowy w Wieruszowie.”w trybie zapytania ofertowego oraz zawarcia i realizacji umowy i jej 
rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta zostaniewybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadkuniewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia 
roszczeń i podejmowania działań o charakterzewindykacyjnym realizując prawnie uzasadniony interes 
administratora. 6 ust. 1 lit.. f) RODO 
4. Odbiorcy danych osobowych: Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być: 
a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi ubezpieczeniowe, świadczące 
na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu 
oraz inspektorzy nadzoru; 
b) operatorzy pocztowi; 
c) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 
d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Ponadto odbiorcą danych będą podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (Kancelaria prawna, podmioty świadczące 
usługi IT, usługi hostingowe), 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg. kategorii archiwalnej B5 w 
przypadku dokumentacji zapytań lub B10 w przypadku zawartych umów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. 2011 nr 14, poz. 67 ze 
zm), lub do upływu terminu wynikającego z zakończonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może w 
konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty i zawarcia umowy/zlecenia. 
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym przepisy odrębne 
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego ale tylko na podstawie szczególnych przepisów 
w tym umów międzynarodowych. 
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO www.uodo.gov.pl 
 
 
…………………….., dnia…………………………… ……………………. 
 


