
Załącznik nr VI do umowy nr ZZP.ZP.411.171.2022  sprzedaży osocza 

Klauzula informacyjna  

dla osób odpowiedzialnych za realizację umowy (dane pozyskane za pośrednictwem Nabywcy) 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje 

się że: 

1) administratorem danych osobowych pracowników Nabywcy i innych osób, którymi Nabywca się posługuje przy wykonaniu umowy, 

w tym osoby sprawującej nadzór nad wykonaniem umowy jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w ………………………… (dalej „RCKiK”), NIP: ……………………….., REGON: ……………………., nr telefonu 

………………………….., z którym można się kontaktować: 

a) listownie na adres: ………………………………….…………………………………………………………...…………… 

b) przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………... 

c) na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap: …………………………………………………………... 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: 

a) listownie na adres: ……………………………….………………………………………………………………………...… 

b) przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………... 

3) administrator pozyskał Pani/pana dane osobowe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejsce zatrudnienia 

i zajmowane stanowisko od Nabywcy; 

4) dane osobowe pracowników Wykonawcy są przetwarzane: 

a) w celu wykonania zawartej umowy nr  z dnia … roku, której przedmiotem jest sprzedaż nadwyżek osocza ludzkiego (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi); 

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rozliczeń, rachunkowości, sprawozdawczości,  archiwizacji 

oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku 

z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, oraz z 

przepisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości i ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym); 

5) odbiorcami danych osobowych będą podmioty: 

a) którym udostępniono dokumentację konkursu lub umowę na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 roku  

o dostępie do informacji publicznej; 

b) minister właściwy do spraw zdrowia; 

c) Narodowe Centrum Krwi; 

d) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, audytorskie, informatyczne;  

6) dane osobowe zawarte w ofertach i innych dokumentach konkursowych, a także w umowie będą przechowywane przez 10 (dziesięć) 

lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty ostatecznego zakończenia sprawy, a po upływie okresu przechowywania 

dokumentacja, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, jest niszczona (brakowana); 

7) osobe fizycznej, której dane dotyczą przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) na podstawie art. 21 ust.1 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją  

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania w interesie 

publicznym) lub lit. f  RODO (przetwarzanie niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora); 

e) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna uzna, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9) osoby  fizyczne, których dane dotyczą nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ich danych 

osobowych.  

   

 

 

 

 

                                                                                                       podpis………………………………………………………. 


