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Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ  

z siedzibą w Orzeszu 

jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego. 

  

Klauzula informacyjna – Zamówienia Publiczne 

Klauzula  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 z dnia 24.10.2019) 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., 
informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży 
SPZOZ, ul. Mikołowska 208 43-187 Orzesze tel.,fax. +48 (32) 221 56 70, tel. (32) 326 08 58, e-mail: 
kancelaria@otnorzesze.pl, www.otnorzesze.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołowska 208 43-187 Orzesze lub drogą mailową pod 
adresem: kancelaria@otnorzesze.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nazwa, numer………….) oraz zawarcia umowy 
w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej Ustawą Pzp) 
oraz art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o Narodowy zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. 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. 

7. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich. 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
9. Przysługuje Pani/Panu: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie  może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie 
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.  

10. 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 których 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. 


