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Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informuje, że w związku z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu oraz prowadzonym 

w tym celu wyborem wykonawcy informuję że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych przekazanych przez oferentów 

oraz osób reprezentujących oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

a) wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym, 

b) prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 

c) archiwalnych, 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), 

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań w interesie publicznym), 

c) w przypadku pkt. 3 litera b) także: ustawa o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; 

ustawa Ordynacja podatkowa; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym 

przekazano przetwarzanie danych osobowych realizując usługi na rzecz Administratora na podstawie 

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

informatyczne i audytowe. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) 4 lat od momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku realizacji roszczeń przysługujących oferentom w związku z wyborem wykonawcy dane 

będą przetwarzane do wyczerpania przysługujących stronom środków ochrony prawnej, 

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo ich sprostowania,  

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

e) prawo przenoszenia danych. 

7. Osoba której dane dotyczą posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborze najkorzystniejszej 

oferty na realizację zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem udziału 

w postępowaniu ofertowym i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie 

będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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