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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

do postępowań o udzielenie zamówienia, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1. 

 
Zgodnie z 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 (dalej RODO) informuję, iż: Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest:  

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
 ul. Leśna 10 89-600 Chojnice  

adres e-mail:sekretariat@szpital.chojnice.pl, numer telefonu: 52 395 67 69 
NIP: 555 178 38 39 REGON: 000308169 

 

Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie od 
poniedziałku do piątku pod numerem 52 395 65 17 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
iod@szpital.chojnice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz e RODO w celu związanym  
z udzieleniem zamówienia, które nie podlega przepisom ustawy Pzp – art. 2 ust. 1 pkt. 1. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 
 

W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  
 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw 
trzecich). 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 
a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany przez przepisy prawa.  
 

Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ale skorzystanie  

z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności 
protokołu zamówienia oraz jego załączników; 

3) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO czyli w przypadku przechowywania  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego; 

4) na podstawie art. 20 ust. 1 lit. a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) 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. b RODO. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do postępowania oraz ewentualnego 
zawarcia umowy. 
 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
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