Załacznik nr 5 do SWK
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
dla pacjentów DCZP sp. z o.o. nr 3/LAB/DCZP/2020/K.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej jako ,,RODO’’, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych przez oferenta
w dokumentacji konkursowej jest „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000348483, NIP 8951965126, REGON 021184819, posiadająca kapitał zakładowy
w kwocie: 66 389 000,00 zł, (dalej jako: ,,Administrator’’);
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia
Psychicznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest adwokat Marcin Lipiński,
kontakt: e-mail: inspektor@dczp.wroclaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w badań laboratoryjnych dla
pacjentów DCZP sp. z o.o. nr 3/LAB/DCZP/2021/K na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej w związku z art. 151 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
− osoby lub podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych
na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o art. 2 ust 1
ustawy 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
− osoby lub podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów
powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; Administrator działając
w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których
dane zostały zawarte w ofercie,
− osoby lub podmioty, które zapoznawać się będą z wynikami postępowania na
stronie internetowej Administratora,
− dostawcy usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których
Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu, bezpieczeństwo sieci
informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych oraz jakość
świadczonych usług;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
− Przez okres prowadzenia aktualnego postępowania konkursowego oraz po
zakończeniu postępowania konkursowego przez okres niezbędny do realizacji
określonych wyżej celów, zgodnie z przepisami prawa,
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6)

7)
8)
9)

10)

− do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o
działalności leczniczej jest wymogiem związanym z udziałem w konkursie na
udzielanie świadczeń zdrowotnych, a konsekwencją niepodania określonych danych
będzie odrzucenie złożonej oferty; podanie przez Panią/Pana innych danych jest
dobrowolne,
Pani/Pana danych osobowych nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej,
posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
− prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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