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Załącznik nr 6 do zaproszenia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających ofertę: 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów 
dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy            

w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A; 

− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:  

• pod adresem poczty elektronicznej: iod@5de.pl;  

• pisemnie na adres siedziby Administratora; 

Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po 
stronie:  

Zamawiającego odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Radziszewski, email: 
iod@5de.pl, tel.: +48 731 303 621; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 254 pkt. 4 Ustawy 

z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny w zakresie dot. zawierania umów w celu związanym z postępowaniem na             

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WOMP w Kielcach oraz ubezpieczenie 

majątkowe, ubezpieczenie nośników danych, gotówki, ubezpieczenie budynku i budowli 

− Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany 

lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora; 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;   

− Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy w związku 

z udzieleniem zamówienia;   

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• 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; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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