Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).- RODO; Regionalne Centrum jako administrator
danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 jest zobowiązany do przekazania poniższych informacji.
Czyje dane są przetwarzane?

Jakie dane są przetwarzane?

Kto jest administratorem
moich danych?

Z kim można się kontaktować
w razie pytań lub wątpliwości
dotyczących moich danych?
Dlaczego przetwarzacie moje
dane?

Kto będzie miał dostęp do
moich danych?

Jak długo będą przetwarzane
moje dane?

Jakie prawa mi przysługują?

Dane Wykonawców będących osobami fizycznymi lub prowadzącymi
działalność gospodarczą oraz dane pełnomocników lub innych osób,
którymi Wykonawca posługuje się w związku z ubieganiem się oraz
wykonywaniem zamówienia publicznego
Przetwarzamy przekazane przez Wykonawców w ofercie i umowie dane
dotyczące tożsamości oraz kontaktu. Jeśli wymaga tego przepis prawa
zbierane są również dane – oświadczenia, zaświadczenia i inne
potwierdzenia, że osoba wykonująca usługę jest zatrudniona na podstawie
umowy o pracę – zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 143 ustawy P.z.p
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza z
siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (Regionalne
Centrum).
Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: e- mail:
odo@rckik.wroclaw.pl oraz kontakt telefoniczny w dni robocze od 8:00 do
14:00 pod nr tel. kom. 509 226 728.
Regionalne Centrum musi wypełniać obowiązki prawne związane z
odpowiednim postępowaniem w procedurze udzielania zamówień
publicznych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy
Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z Regionalnym Centrum
oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do
przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Pani/Pana
dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
profilowane.
Pani/Pana 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
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Wyjaśnienie:

Dlaczego muszę podać moje
dane?

-skorzystanie z 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.
- prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 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
Podanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest niezbędne i wynika z przepisów ustawy Pzp, niepodanie
określonych, wymaganych przez Zamawiającego danych osobowych może
skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procedurze i udzielenia
zamówienia publicznego.

Klauzule informacyjne Regionalnego Centrum dostępne są na stronie internetowej
http://rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-RODO-125-14.html

