
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ 

W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu:

1) związanym z udziałem w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych 

konkursem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału 

w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest 

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) w zw. z art. 26 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 295). 

Podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową 

oraz dochodzenia roszczeń. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług oraz podmioty uczestniczące 

w realizacji postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu postępowania 

konkursowego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od zakończenia konkursu ofert, w przypadku niewybrania 

Pani/Pana oferty.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane 

niezgodne z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pani/Pana 

dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do dnia 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.


