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                Do ogłoszenia – zapytanie ofertowe znak:  1/01/2020 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy (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 r., 

str.1) dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Doradztwo Szkolenia 

i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk, ul. Portowa 24 B,   

27-600 Sandomierz reprezentowanym przez właściciela Wacława Kruk. 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt 

za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail: saluscz@wp.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia 

prowadzonego z godnie z zasadą konkurencyjności- z wyłączeniem 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo–

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) znak 

sprawy ….  którego przedmiotem jest zadanie  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 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, 

- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

 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 których 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 

 

 

 

Dobrowolnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie 

moich danych osobowych (jedynie w przypadkach wskazanych w art. 6 

ust. 1 lit. A albo art. 9 ust. 2 lit. A RODO), przez Doradztwo, Szkolenia i 

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym, wykonania zadania 

określonego w przepisach prawa1.  

Informację otrzymałam/otrzymałem*   

 

 

 

Sandomierz, data ……………………….  Podpis………………………… 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
1 jeśli oferent nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta 

podlega odrzuceniu. 
 

 

 


