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Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert wstępnych (celem oszacowania przedmiotu 
zamówienia).  

 

  
Informacja RODO 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 
danych 

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital 
Specjalistyczny Sp. z o.o. (dalej: ,,Zamawiający“). 
  
Kontakt z zamawiającym może być realizowany w sposoby 
określone poniżej: 
- listownie na adres: 26-617 Radom, ul. Juliana 

Aleksandrowicza 5; 
- przez e-mai: dzp@wss.com.pl  
- telefonicznie: 48 361-49-69; 
- osobiście w naszej siedzibie. 

Inspektor ochrony 
danych 

Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to 
osoba, z którą Wykonawca może się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 
  
Z inspektorem ochrony danych Wykonawca może się 
kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: 26-617 Radom, ul. Juliana 
Aleksandrowicza 5; 
- przez e-mail: wss-iso@wss.com.pl. 
  

Cele 
przetwarzania 

danych oraz 
podstawa prawna 

przetwarzania 

W ramach szacowania wartości zamówienia Zamawiający 
będzie przetwarzać dane osobowe Wykonawców, aby: 
- Zrealizować cele zaproszenia do składania ofert wstępnych 
celem oszacowania wartości zamówienia. Podstawą prawną 
przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki wynikające z 
wewnętrznych regulacji dotyczących zakupów. 
 
- Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić 
ewentualnych roszczeń związanych z szacowaniem wartości 
zamówienia – jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Zamawiającego polegający na możliwości obrony przed 
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  
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Okres 
przechowywania 

danych 

Będziemy przechowywać dane osobowe Wykonawców przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia szacowania wartości 
zamówienia. 

Odbiorcy danych Zmawiający będzie przekazywać dane osobowe Wykonawcy 
organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków 
prawnych, oraz innym podmiotów wnioskującym o ich 
udostępnienie w związku z przepisami o informacji publicznej – 
z zastrzeżeniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica 
przedsiębiorstwa.  

Obowiązek 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w 
szacowaniu wartości zamówienia. Obowiązek podania danych 
wynika z wewnętrznych regulacji dotyczących zakupów. 

Prawa 
Wykonawcy 

Wykonawca posiada następujące prawa: 
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych;  
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. 
  
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj należy 
skontaktować się z Zamawiającym lub z inspektorem ochrony 
danych Zamawiającego (dane kontaktowe w wierszu 1 i 2 
niniejszej tabeli). 
  

Prawo wniesienia sprzeciwu 
  
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Zamawiającego – Wykonawca ma prawo 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 
swoją szczególną sytuację. 
  
Prawo wniesienia skargi do organu 
  
Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


