
Informacja o ochronie danych 

osobowych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu wdrożył Politykę ochrony 

praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

realizuje wymogi rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych 2016/679 

RODO. 
RODO – 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 - Dz. Urz. UE L Nr 

119, str. 1 z późn. zm. 

Administrator danych 

osobowych Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Gostyniu pl. Karola Marcinkowskiego 8/9. 

Inspektorem ochrony danych jest pani Ewa Knapkiewicz,  

z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@szpitalgostyn.pl 

 

Cele przetwarzania danych 

osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

....................... prowadzonym w trybie ………………….  Art. 26. ust. 1 ustawy o prawach 

pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta – 

Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 41 

Odbiorcy danych osobowych 

 
Art. 18. Prawa zamówień publicznych 

Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, ponieważ 

postępowanie jest jawne. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem 

publicznym, Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych i wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zamówienia udzielonego z wolnej reki. 

Kategorie przetwarzanych 

danych osobowych 
Zgodnie z art. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

 

Art. 222 pzp 

 

Okres, przez który dane osobowe 

będą przechowywane. 
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność.  

Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 

4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez 

cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Art. 78 i art. 358 pzp,  

 

Informacja o zamiarze 

przekazania danych osobowych 

do państwa trzeciego. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu nie przekazuje do 

państw trzecich danych osobowych pozyskanych w związku z udzieleniem 

zamówienia publicznego.. 

Informacja o obowiązku  

podania swoich danych 

osobowych. 

 

Podanie danych osobie trzeciej w celu otrzymania upoważnienia jest dobrowolne. 

 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

 

W odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

 
RODO: art. 15, art. 16, art. 18 

i art. 21. 
art. 19 ust. 3, art. 74,  pzp 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

Art. 18 po zakończeniu postępowania (art. 19 ust. 3 pzp),  

Ma Pani/Pana również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

  



Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 

- do usunięcia danych osobowych wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

jeśli wyniki zostały wydane na podstawie upoważnienia; 

- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 

 


