
 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu Pisemnego Przetargu Ofertowego  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ  

Nr postępowania 1/DI/2019 

 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (Organizator) informują, że:  
 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest spółka Szpitale Pomorskie  
Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem), z siedzibą w Gdyni 81-519 ul. Powstania Styczniowego 1, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492201 posiadająca numer 
NIP 5862286770 oraz numer REGON  190141612; 

▪ Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, adres email: iod@szpitalepomorskie.eu; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO w celu związanym z 
postępowaniem - Nr postępowania 1/DI/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę, 
do którego złożył/a Pan/Pani formularz ofertowy. 

▪ Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w stosunku do 
Administratora w związku z przeprowadzonym postępowaniem a w przypadku wyboru Pani/a oferty także w 
związku z wykonywaniem umowy dzierżawy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym 
odbiorcom, w szczególności podmiotom uprawionym do kontroli działalności Organizatora, w tym w zakresie 
prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego, podmiotom świadczącym obsługę prawną spółki Szpitale Pomorskie oraz operatorom 
telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym; konsekwencje niepodania określonych danych - nie 
będziemy mogli przeprowadzić postępowania przetargowego i dokonać jego rozstrzygnięcia z Pani/Pana udziałem.  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ 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 którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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. 

 
 
      Zapoznałam/em się …………………………………… 

(data, czytelny podpis Oferenta/ 
upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 
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