
Nr zamowienia: 19/us/2018 pakiety I, II oraz III

Klauzula informacvina RODO dla Wvkonawcv

Zgodnie z 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni^ 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiq^ z przetw^zaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rpzporz^dzenie 6, ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „r6D0", Zamawiaj^cy informuje, isr.

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu
Zdrowia,

■  Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale-Wojew6dzkini Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan
Maciej Zymelka, e-mail: iod@nfe-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bfd^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^anym
z postfpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr 19/us/2018 prowadzonym w trybie art. 138o
ustawy Prawo zam6wien publicznych;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd^ osoby lub podmioty, ktdrym udost^pniona zostanie
dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „Pzp";

■  Pani/Pana dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dma
zakohczenia postppowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okfes
przechowywania obejmuje caly czas trwania lunowy;

■  obowiazek podania przez Pani^/Pana danych osobowych, bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okre^lonym w przepisach Pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre^lonych danych wynikaja z Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?da podejmowane w spos6b zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostfpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowahia Pani/Pana danych osobowych* * *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo ^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust, 2 RODO ****;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
■  nie przyshiguje Pani/Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni§cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyi

podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 iit. cRODO.

■" skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowad zmian^ wyniku post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmlanq
postanowled umowy w zakresle niezgodnym z ustawy pzp oraz nie mote naruszad IntegralnoScIprotokolu orazjego zal^cznlkdw. -
""prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w ceiu zajxwnienia korzystania ze Srodkdw
ochrony prawnej lub w ceiu ochrony praw ihnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waine wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub pahstwa czionkowskiego

O^wiadczenie Wvkonawcv

OSwiadczamy, is wypehiiliSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osdb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpoSrednio lub poirednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si§ p udzielenie
zam6wienia publicznego w niniejszym postfpowaniu.**

Data i podpis

*rozpoizqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyeznyeh w zwigzku
z przetwarzaniem danyeh osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takieh danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne
ro^orz^d^nie o ochrpnie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W- pt^adku, gdy Wykonawea nie przekazuje danych osobowych innyeh nii bezpo^rednip jego dotyczqcyeh iub zachodzi wyl^ezenie
stosowahia obowiqzlw infoimacyjnego, stosownie do art; 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oiwiadczenia Wykonawea nie sklada, tj. naleiy
wykre$Ii£ tre$6 o^wiadczehia albo wpisaf NIE DOTYCZY.

u mgr Terei'a Uzdowska


