
Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 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 ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (RODO), Udzielający zamówienia informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w 

Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 

Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spskl.lublin.pl, KRS 0000005919, NIP 712-24-29-274, 

REGON 431029234. 

2) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku 

jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw 

przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: teł. 81 534 

97 48, e-mail: iod@spskl.lublin.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu 

związanym z prowadzonym postępowaniem konkursowym, a następnie jeżeli Pani/Pana oferta zostanie 

wybrana, w celu związanym z realizacją umowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania konkursowego. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, 

uzupełniania danych niekompletnych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

6) 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. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w 

postępowaniu konkursowym; 

9) W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego konkursu dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe osób 

fizycznych, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach 

związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych 

na administratora danych przez te przepisy. 

10) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.  
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12) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 

także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w 

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

13) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

14) Ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 


