
KLAUZULA INOFRAMCYJNA  

(w ramach realizacji współpracy/Kontrahent) 

Strona 1 z 1 
Nr.17/ODO/wersja 1/2022r 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 

reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ 

koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za realizację i wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Kontakt z administratorem jest możliwy 

za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jacek Gołdych (IOD). W sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich  praw, możecie się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@krwiodawstwo.kalisz.pl lub 

pod nr tel. +48 518 053 702. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy, wykonania zadań lub praw związanych 

z jej realizacją, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego 

obowiązku określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego 

Administrator ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. 

4. Dane osób wskazanych do kontaktu/ koordynatorów/ osób odpowiedzialnych za realizację umowy zostały 

pozyskane od Wykonawcy i będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

5. Odbiorcami danych będą usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na podstawie zawartych 

umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, 

pocztowe, niszczenia dokumentacji. 

6. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od jej 

wykonania, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, a Administrator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy dane osobowe 

będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony 

prawnej. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym,  

a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.  

7. Osobom, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach 

korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka 

pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. W pozostałym 

zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek wskazanych w RODO prawa nie będą realizowane. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, 

odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 

1, o treści niniejszej informacji w imieniu Administratora. 
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