
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, NIP: 787-18-08-424, REGON:  
000306609,  e-mail: szpital@szpital.oborniki.info, tel. 061 29 73 600. 
 
Inspektor ochrony danych: 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. 
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki 
- przez e-mail: rodo@szpital.oborniki.info. 
 
Cele przetwarzania danych osobowych:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: 

1. W odniesieniu do wszystkich uczestników konkursu  
w celu przeprowadzenia konkursu ofert będącego realizacją obowiązku prawnego 
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 26 i nast. ustawy o 
działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r., poz.295) 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO) 

2. W odniesieniu do danych osobowych wykonawców/osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy 
w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO) 

Okres przechowywania danych osobowych: 
W zakresie realizacji umowy, w ramach której i w związku z którą Państwa dane osobowe są 
przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji. Przetwarzanych w celu realizacji 
obowiązku prawnego, przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu 
dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO lub krajowych aktów prawnych służących jego stosowaniu 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie, 
realizacji umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie, 
zawarcia umowy. 



 
Odbiorcy danych: 
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom współpracującym 
z Administratorem w procesie świadczenia usług medycznych, podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom (podmiotom 
przetwarzającym), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, 
wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód). 
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-
dzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania 
 
 


