INFORMACJA DLA OFERENTA / KONTRAHENTA w ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 13 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 (RODO),
informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
Administrator Danych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w
Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl
Podstawa i cel przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe zawarte w ofertach / wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
RP, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego / postępowaniem konkursowym / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed
zawarciem ewentualnej umowy.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia
1964r – Kodeks Cywilny a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań
konkursowych w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej zwaną
„Pzp”),
W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią
związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur,
rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą
skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.
Informacja o przekazywaniu danych
Dane mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych. Dane mogą
być udostępnione innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ośrodek
nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Czas przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców,
którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia
roszczeń stron.
Odbiorca danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pani / Pana dane
mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a
także na podstawie umów powierzenia, w szczególności
w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych

i usług IT podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Prawa związane z przetwarzaniem danych
➢ na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania od
Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
➢ na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
➢ mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
➢ nie przysługuje Państwu:
− 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.
➢ Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować na
podstawie przetwarzanych danych osobowych.

