Załącznik nr 5
do Ogłoszenia o pierwszym przetargu nieograniczonym nr 2/2022
Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny dla oferentów w związku z przeprowadzoną aukcją lub przetargiem
oraz zawarciem umowy sprzedaży z wybranym oferentem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. Dr. Wł.Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976,
dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej
„Administratorem” lub „Szpitalem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres:
sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641 4444. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
iod@bieganski.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aukcji lub przetargu na
podstawie:


art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 70 1 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny



art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym oferentem umowy sprzedaży.



art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora danych) w celu przetwarzania danych pełnomocnika oferenta lub zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Szpitalem, a kontrahentem.

4. Zakres danych: dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do złożenia formularza
ofertowego, okazania pełnomocnictwa i zawarcia umowy sprzedaży.
5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, Państwa dane osobowe będą przetwarzane
przez Szpital przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

7.

Podanie danych jest dobrowolne jednak

jest niezbędne do wzięcia udziału w aukcji lub

przetargu.
8.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9.

Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

10. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

