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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej 
„RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych przez Wykonawcę w ofercie oraz we 
wszelkich dokumentach przedłożonych (w tym wytworzonych) przez Wykonawcę  
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław. 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
udostępnionych przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych 
Osobowych pod adresem e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres 
wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia wybranemu Wykonawcy. 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed 
roszczeniami Wykonawcy w związku z toczącym się postępowaniem lub zwarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania: 
a) w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 
b) w związku z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, realizowanych na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, mających na celu stwierdzenie prawidłowości 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Pzp, 

c) w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do 
informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późniejszymi 
zmianami).  

5) Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do 
ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Udostępnieniu nie podlegają dane skutecznie zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

7) Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania przechowywane będą, zgodnie z 
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

8) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób fizycznych w zakresie 
wynikającym z SIWZ jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp 
oraz ustalonych przez Zamawiającego warunkach udziału w postępowaniu, związanych 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie wyboru 
Państwa oferty – realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO. 

10) Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO; 
b) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
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niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO – prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


