1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTA/WYKONAWCY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I
PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH1
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), informujemy o przetwarzaniu danych oraz
prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej „GCM”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 4547 (kod pocztowy 40-635).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@gcm.pl.
Podstawa i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,
zawarcia umowy, realizacji zawartej umowy, ewentualnego dochodzenia roszczeń, lub obrony przed
roszczeniami, archiwizacji.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c. RODO, w związku z odpowiednimi, obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
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.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku złożenia oferty
najkorzystniejszej, także warunkiem zawarcia umowy.
Niepodanie danych skutkować może odrzuceniem oferty i brakiem możliwości zawarcia umowy.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Czas przechowywania danych
Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązującego u Administratora
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały
zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów
lub do czasu wydania zgody na brakowanie dokumentacji archiwalnej przez Archiwum Państwowe.
Przekazywanie danych
Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na
podstawie umowy powierzenia, w szczególności świadczącym usługi prawne, dostawcom systemów
informatycznych i usług IT urzędom skarbowym, ZUS, KRK i podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji
publicznej.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
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Przykładowy sposób wprowadzenia: w zamówieniu do dostawcy lub do klienta, w umowie w postaci stopki,
w postaci stopki na fakturze, w stopce maila do tej osoby, strona internetowa GCM.

Prawa związane z przetwarzaniem danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
cofnięciem zgody.
Ponadto posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.
Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie
Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

