
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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
dalej (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych  osobowych  jest  Samodzielny  Wojewódzki  Zespół  Publicznych  Zakładów
Psychiatrycznej Opieki  Zdrowotnej  w Warszawie z siedzibą w Warszawie: ul.  Nowowiejska 27,  (00-665)
Warszawa, NIP: 5261744274 dalej zwany: „Szpital Nowowiejski”, e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl
tel. +48 (22) 825 15 66.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym należy się kontaktować we wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych osobowych tel. 509 592 457, e-mail iod@szpitalnowowiejski.pl

Szpital Nowowiejski będzie przetwarzać pozyskane dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO na potrzeby
prowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu  z  dnia  8  grudnia  2021  roku  dotyczącą:  Sprzedaży
samochodów  będących   w  zasobach  Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych  Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

1) wymogów ustawowych – tj. konieczność wypełnienia przez Szpital Nowowiejski obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 

2) udzielonej zgody – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana
w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

3)  wymogów kontraktowych – tj.  konieczność dysponowania danymi na potrzeby  utworzenia umowy w
związku z realizacją przetargu – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  

4)  uzasadnionych wymogów administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Szpitala Nowowiejskiego  – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Pani/Pana dane  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w  trakcie
prowadzonego przetargu , a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązujące
z zakresu prawa.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych jest  obowiązkowe.  W przypadku niepodania  danych nie
będzie  możliwy  udział  w  przetargu.  Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  ważności  i  legalności
przetargu oraz ewentualnego zawarcia umowy.

Zgodnie z regulacjami RODO posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• 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

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul.
stawki  2,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  przez  Panią/Pana
dotyczą narusza przepisów RODO.
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Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji stosownie do
art. 22 RODO w tym profilowaniu.

Nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

• na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c, b RODO.

Administrator  nie  przekazuje  Państwa  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przekazywane w celach marke ngowych.


