
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Przychodnia Zdrowia z siedzibą 

34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem poczty elektronicznej 

iod_mpzmakowpodhalanski@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

MPZ.ZP.272.1.1.2020 prowadzonym w procedurze – ZAPROSZENIA. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych 

mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą 

podlegały profilowaniu. 

9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych 1, 

ich sprostowania 2, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3, wniesienie skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Nie posiada Pan/Pani prawa do: usunięcia i przenoszenia danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

 

Maków Podhalański, dnia ________________        ……………………… 
                            (podpis) 

                                                           
1 Przy czym jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania a w przypadku postępowania zakończonego – daty jego zakończenia i nazwy. 
2 Przy czym skorzystanie prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
3 Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywana w celu zapewnienia korzystan ia ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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