
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Jasienicy (dalej Zamawiający, dane do kontaktu: Jasienica 845, 43-385 Jasienica tel. 33 815 32 

83, adres e-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@sgzozjasienica.pl oraz listownie na adres Zamawiającego. 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięcia oraz udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i jego archiwizacji. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek 

ciążący na Zamawiającym wynikający ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (dalej PZP).   

Ponadto dane Wykonawcy będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego polegającego na ocenie Wykonawcy, z którym zawarto umowę w obszarach, 

które w bezpośredni sposób wpływają na jakość świadczonych przez Zamawiającego usług.  

4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom:   

– którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy PZP, 

– firmom wspierającym działalność Zamawiającego takim jak administratorom/serwisantom 

systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi 

konsultacyjne.  

6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej będziemy przechowywać przez okres 4 lat 

licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem wskazanym w 

ustawie tj. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji 

wskazanej w ustawie PZP obejmuje cały czas jej trwania.  

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania decyzji  

w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

8. W związku z przetwarzaniem danych ww. celach przysługuje prawo do: 

– dostępu do danych osobowych,  

– sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników, 

– ograniczenia ich przetwarzania, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

– wniesienia do Zamawiającego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

w oparciu o uzasadniony interes.  

 

 

 

 


