Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenia
zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. ze zm.), prowadzonego w trypie zapytania ofertowego nr

9/AGD/DCZP/2021/ZO na: Sukcesywna dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem
wykonawcy drobnego sprzętu AGD dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóf fizycznych w związku z przestwarzaniem danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej jako ,,RODO’’, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w dokumentacji konkursowej jest
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: pod nr
0000348483,
NIP
8951965126,
REGON
021184819,
posiadająca
kapitał
zakładowy
w kwocie 68 889 000,00 zł, (dalej jako: ,,Administrator’’);
2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest adwokat Marcin Lipiński, kontakt: e-mail:
inspektor@dczp.wroclaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wszczęciem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 r. ze zm.), prowadzonego w formie zapytania
ofertowego, zwanego dalej: „postępowaniem” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w
jakich je pozyskano,, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz wymagany
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia danych osobowych;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z dobrowolnego uczestnictwa w
postępowaniu oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia; konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i
dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy.

