
8.Klauzula informacyjna art.13 RODO 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

9.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle przy   ul.  Mickiewicza 4 38-200 Jasło. 

9.2.Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Z  inspektorem możesz skontaktować 

się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail:biuro@zozjaslo.pl) lub listownie (adres: 

Inspektor Ochrony Danych, Wioletta Majchrowicz).   

9.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  robót 

budowlanych pod nazwą „ Utwardzenie placu przy budynku Przychodni Rejonowej nr 1  w Jaśle przy 

ul. Mickiewicza 4” 

 (znak postępowania: SPMGZOZ/ZO/1/2020). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.  

9.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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,  

9.5.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

*9.6.Odbiorcami Pana/ Pani danych będą podmioty, którym ZUS udostępni dane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów; 

9.7.Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia); 

− 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 

(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);    

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9.8. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  


