
Klauzula – zamówienia publiczne 

 

- obejmuje postępowania prowadzone zgodnie z ustawą PZP oraz postępowania wyłączone z ustawy 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: 

iod@rckik.walbrzych.pl lub pod nr tel. 74 664 63 19. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie 

pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 ), dalej„ustawa Pzp"; 

2. podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także 

podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.    

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, w tym również w formie profilowania.   

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 


