Załącznik nr 2e
do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów w postępowaniach przetargowych
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w
Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
lub w siedzibie MCM „Górna” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7

rodo@mcmgorna.pl
tel. 42 689 20 81

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
4. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu
realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą
archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną MCM
„Górna” w Łodzi;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich
danych osobowych w celu:
a)

ich sprostowania lub zmiany, jeżeli nie będzie to skutkowało zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie będzie naruszało integralności protokołu i jego załączników.

b) ograniczenia przetwarzania, jeśli nie ma to 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
c) prawa do przenoszenia danych,
d) prawa wniesienia sprzeciwu,
e) usunięcia, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” lub
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy lub zlecenia.

