Załącznik do Umowy
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej „RODO”) informujemy, że:
1)

administratorem

danych

osobowych

jest

Regionalne

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu (dalej „RCKiK”), ul. Kośnego 55; 45-372 Opole, NIP: 754-25-54-112,
REGON: 000292103, nr telefonu 77 44 13 809;
2)

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@rckik-opole.com.pl

3)

dane osobowe osoby fizycznej pozyskane w związku z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją Umowy, przetwarzane będą przez
Zamawiającego wyłącznie w celu udzielenia zamówienia publicznego, w tym wykonania Umowy,
realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4)

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania
danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu
realizacji obowiązków prawnych).

5)

odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.

6)

dane osobowe będą przechowywane, 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;

7)

dane osobowe zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez administratora do
czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.

8)

dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników;

9)

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

10) osoba fizyczna podająca dane osobowe posiada:

a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy
czym 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)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO;

11) Osobie fizycznej nie przysługuje:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

