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Klauzula informacyjna dla Wykonawców  

w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych  
(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) 

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Celem przetwarzania jest: realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w związku 

z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust.1 lit c w związku  

z art. 18 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. zamówienia Ponadto, przesłanką legalizującą przetwarzanie jest prawnie 

usprawiedliwiony cel administratora, który przejawia się w ewentualnym ustaleniu, obronie lub 

dochodzeniu roszczeń mogących powstać w związku z ogłoszeniem  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty  - art 6 ust 1 lit. f a dodatkowo w celach 

archiwalnych – art. 6 ust 1lit c ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

tj. inne podmioty uczestniczące w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ponadto prowadzone postępowanie jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się 

z jej treścią (art. 1 ust.1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej). Wykonawca ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Ponadto odbiorcami mogą być firmy audytorskie, hostingowe, dostawcy 

platformy e-przetargowej, pocztowe, kancelarie prawne, jak i podmiot z którym Administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawca platformy zakupowej (Open 

Nexus Sp. z o.o.). 

5. Państwa dane osobowe zawarte w protokołach postępowań będą przechowywane, zgodnie z art. 78 

ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 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.  

6. Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym. Zakres danych obejmuje dane 

identyfikacyjne, teleadresowe, NIP, REGON i inne wskazane treścią zamówienia. 

7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO:  

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e. prawo do przenoszenia danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie. 
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8. Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym  

z realizacji przepisów prawa. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

10. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


