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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Szczecinie 

DOKUMENTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Informacja dla podmiotów (osób fizycznych i firm) biorących udział w przetargach 

organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 

przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70 - 965 Szczecin. Z Administratorem można się kontaktować na 

wskazany adres, telefon nr 91 810 58 00 lub e-mail: sekretariat@109szpital.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 91 810 59 40 lub adresem email: 

iodo@109szpital.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

właściwymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) i aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz jego 

rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego 

archiwizacji. 

4. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na 

administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, hosting oraz obsługę poczty i 

platformy zakupowej oraz innym podmiotom i organom publicznym, wyłącznie w przypadkach 

wskazania właściwej podstawy prawnej. Ponadto, z uwagi na jawność postępowania, dane 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym, przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych w 

uPzp. 

5. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe 

przechowywane będą przez 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją 

dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane będą przez 

10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia 

sprawy. 

6. Uwzględniając ograniczenia wynikające z uPzp, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych wynika z uPzp i aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Konsekwencje niepodania danych wskazane są w 

wymienionej ustawie.  

Ponadto informuję, że: 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo 

dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą; 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

 

¹Rozporządzenie 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 
Wersja z 05.09.2022r. 

 


