
 

 

Samodzielny Publiczny  

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

INFORMACJA DLA OFERENTA / KONTRAHENTA 

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych 

danych: 

 

Administrator Danych 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich 

(kod pocztowy 41-940). 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309. 

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane? 

 

Pani / Pana dane osobowe zawarte w ofertach / wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie 

dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / postępowaniem konkursowym / 

rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy. Dane przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964r – Kodeks Cywilny a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / 

postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (dalej zwaną „Pzp”), 

W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji 

z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu 

wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 

wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności 

leczniczej.  

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą 
skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy. 

 

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 

 

 

 

 



Komu możemy przekazywać dane? 

 

Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności                           

w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych              

i usług IT (w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie), podmiotom 

świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. 

 

Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

Ile czasu będziemy przechowywać dane? 

 

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) 4 lat (2 lata jeżeli zamówienie dotyczy konkursów na usługi medyczne), licząc od końca 

roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia (konkurs) a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata (2 lata) okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy, 

b) 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane – w przypadkach innych niż 
wymienione w lit a., w tym w przypadku zapytań ofertowych. 

 

W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą 
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie 

umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

 

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO. 

 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu, przysługujące osobie której dane dotyczą), 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 

a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

 

Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 


