
Załącznik nr 7ndo
szczego� łowych warunko� w konkursu  

„świadczenie usług zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegających na sporządzeniu zdalnych opisów  
badań radiologicznych (RTG i TK) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną 

Nawiązując do treści art 13 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), zwanego dalej RODO (Dz.Urz. UE.L nr 119,

str. 1), udzielający zamówienia informuje:.

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr.

Romana Ostrzyckiego w Koninie  (dalej jako  WSZ Konin), adres e-mail: szpital@szpital.pl,

numer telefonu: (+48) 63 240 40 00, REGON: 000311591, NIP: 665-104-26-75.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych; e - mail: iodo@szpital-konin.pl. lub adres

korespondencyjny:  Inspektor  Ochrony  Danych  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  dr.

Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w

celu związanym z postępowaniem konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

prowadzonym  w  trybie  art.  26  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności

leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 711- t.j. ze zm.). 

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  wypełnienia  obowiązków  prawnych

ciążących na WSZ Konin w związku z postępowaniem konkursowym. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz 2176 - t.j. ze

zm.)  oraz  osoby,  które  zapoznawać  się  będą  z  wynikami  postępowania  na  stronie

internetowej pod adresem: http://szpital@szpital-konin.pl

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

określonych  powyżej,  a  po tym czasie  przez  okres  oraz  w zakresie  wymaganym przez

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,

przepisy podatkowe oraz ustawy o rachunkowości.



6) Posiada Pani/Pan:

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

b. na  podst.  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  danych  osobowych,  przy  czym

skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku

postępowania  konkursowego,  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie

niezgodnym z ustawą o działalności leczniczej;

c. na podst. 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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

7) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z ww. praw składając odpowiedni wniosek -

na adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo do Inspektora Ochrony Danych na

adres: iodo@szpital-konin.pl lub osobiście w siedzibie wskazanej w pkt 1).

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w

razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10

maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z  2018 r.,  poz. 1000 ze zm.) oraz

wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

9) Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym

określonym  w  przepisach  ustawy  o  działalności  leczniczej,  związanym  z  udziałem  w

konkursie ofert, konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty.

10) Dane nie będą podlegały przetwarzaniu na zasadach zautomatyzowanego podejmowania

decyzji w tym poprzez profilowanie.

11) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski

Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia

konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V

RODO.

 


