INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KONTRAHENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych
z przetwarzaniem tych danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Matki
i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce, tel: +48
(41) 201 38 00, fax: +48 (41) 201 38 64, email: szpital@szpgin.kielce.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel: +48 (41) 201 38 07
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy,
c) w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub
przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, a w przypadku zawarcia umowy:
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, mogą skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia,
w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom
systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze,
urzędom skarbowym, bankom.
Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

