
Załącznik  nr  8 -  Klauzula informacyjna z  art.  13 RODO w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy niezbędne informacje.

Administratorem  danych osobowych  Oferenta  oraz  osób  przez  niego  wskazanych  w  Formularzu  oferty  oraz
załącznikach jest: Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o. ul. Orzegowska 52a, 41-907 Bytom, tel.: 791 111 066,
e-mail: biuro@przychodniaszombierki.pl, dalej „Zamawiający”.

Zamawiający  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  kontaktować  się  pod  adresem  e-mail:
iodo@przychodniaszombierki.pl oraz na ww. adres Zamawiającego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Dane osobowe Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz załącznikach  przetwarzane są
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w zgodzie z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 6
ust. 1 lit b RODO – czyli do podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy – rozpatrzenia złożonej oferty
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Dane przetwarzane będą  przez  okres 5  lat  od dnia  zakończenia  realizacji  Projektu,  o  którym mowa w zapytaniu
ofertowym, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu na podstawie decyzji podmiotu zarządzającego Projektem.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres ten wynosi 10 lat  począwszy od dnia w którym przyznano
pomoc.

Odbiorcami danych są:
a) podmiot zarządzający Projektem oraz inne podmioty, którym Zamawiający powierzy przetwarzanie danych, wyłącznie

w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  m.in.  w  ramach  usług  hostingowych,
informatycznych, prawnych, finansowo-księgowych, doradczych i audytowych,

b) podmioty i osoby zainteresowane postępowaniem o udzielenie zamówienia, w związku z tym, że postępowanie jest
co do zasady jawne.  Informacje zostaną udostępnione w Informacji  z  otwarcia  ofert,  w zakresie:  nazwa i  dane
adresowe Oferenta,

c) Województwo  Śląskie  reprezentowane  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego,  który  stanie  się  odrębnym
administratorem w momencie ich przekazania na podstawie obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),

d) pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Oferenta okaże się niezbędne dla przeprowadzenia postępowania
o udzielenie  zamówienia np. firmy kurierskie i  pocztowe, banki,  a którzy staną się administratorami tych danych
Oferenta w momencie ich udostępnienia.

Oferentowi oraz osobom przez niego wskazanym w Formularzu oferty oraz załącznikach przysługują prawa: do żądania
dostępu  do  swoich danych osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  żądania  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
W  celu  skorzystania  z  przysługujących  praw  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych
Zamawiającego.
Informujemy także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie  danych  osobowych w  zakresie  wymaganym  przez  Zamawiającego  w  treści  Zapytania  ofertowego
i załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych wykraczających poza wymagany zakres
jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:

………..……………………….……
data i podpis Oferenta
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