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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13. 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 – RODO) – „Rozporządzenie” 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy 

w Raciążku przy ul. Przedmiejskiej 1, 87-721 Raciążek. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zbycia 

pojazdu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, w przypadku zaoferowania najwyższej kwoty zakupu 

również w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, a także do 

podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji procedury przetargowej. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Przy czym niektóre żądania mogą być ograniczone ze względu na przepisy 

prawa.  

5. Pani/Pan dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z 

którymi Administrator zawarł umowy powierzenia tj: 

- podmiot realizujący obsługę prawną, 

- podmiot realizujący obsługę informatyczną. 

6. Został wyznaczony Inspektor danych osobowych , z którym można kontaktować się poprzez 

adres e-mail: iod@spzlo-raciazek.pl 

7. Pani/Pana dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres: 

 w przypadku nie wybrania Pani/Pana oferty – 4 lata (złożona oferta, protokół z 

postępowania przetargowego); 

 w przypadku podpisania umowy: 5 lat od momentu podpisania umowy z uwagi na 

brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


