
Informacja RODO dla oferentów

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 Osobowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Gostyniu jest pani Ewa Knapkiewicz, z którą można się skontaktować pod 
adresem mailowym: iod@szpitalgostyn.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 65 322 68 53.

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. 
Art. 6 ust 1 lit. C RODO

Odbiorcy danych osobowych

Art. 18. ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (ustawy PZP)

Pani/  Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  ponieważ
postępowanie jest jawne. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem
publicznym, 

Kategorie przetwarzanych
danych osobowych

Imiona  i  nazwiska  oraz  miejscach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  albo
miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których  oferty  zostały  otwarte;  ceny  lub
koszty  zawarte  w  ofertach  oraz  informacje  dotyczące  wyroków  skazujących
i naruszeń prawa.

Art. 108 ustawy PZP
Art. 222 ustawy PZP
w zw. z art. 10 RODO.

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 ustawy 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 osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest  niezbędne  i wynika  z  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.
Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych i wysokości wynagrodzenia w
przypadku zamówienia udzielonego z wolnej reki.

Informacja o
zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

Prawa osób, których dane
dotyczą

Inspektor Ochrony Danych - 12 października 2022 r.



Informacja RODO dla oferentów

RODO art. 15 do 21

Art. 13 ust. 2 lit d RODO

W związku z art. 19 ust. 3, art. 74 ust.
3  oraz  art.  75  ustawy  PZP
ograniczeniom  ulegają  prawa
wynikające z art. 15, art. 16, art. 17,
art. 18 i art. 20 RODO.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, ich
sprostowania oraz prawo do żądania od administratora (Zamawiającego) ograniczenia
przetwarzania  danych osobowych,  z  wyjątkiem sytuacji  określonych w przepisach
prawa.

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.

Ograniczenie przysługujących praw:
- w przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w art, 15 RODO do uzyskania
dostępu do danych osobowych, w zw. z art. 75 ustawy PZP, Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na
celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego  postępowania  o  udzielanie
zamówienia.

W związku z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy PZP:
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP;
- ograniczeniu ulega prawo do usunięcia danych osobowych wynikające z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO jeśli wyniki zostały wydane na podstawie upoważnienia;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych wynikające z art 18 ust 1 RODO
jest  zawieszone  do  czasu  zakończenia  postępowania.  Wówczas  Zamawiający
ogranicza przetwarzanie do nieudostępniania danych objętych żądaniem zawartych w
protokole  postępowania  lub  załącznikach  do  tego  protokołu,  chyba  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
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