
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW BIORACYCH UDZIAŁ W 
POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NA 

PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH   
 POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZ W MIELCU 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego  

Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu informuje, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja 
Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pspr@pogotowie-mielec.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 
działań zmierzających do zawarcia umowy i do wykonania umowy,  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z udzieleniem 
zamówienia w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej,  
art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj, wykonania obowiązków informacyjnych określonych 
prawem,  
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora (monitoring wizyjny – zgodnie z regulaminem funkcjonowania 
monitoringu w PSPR SPZ w Mielcu) lub w celu statystycznym,  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. archiwizacji 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych  
Dane osobowe będą udostępniane: członkom komisji konkursowej, która została 
powołana przez Administratora w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, 
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
na podstawie zawartej umowy, pracownicy i zleceniobiorcy Administratora na 
podstawie pisemnych upoważnień, inne podmioty upoważnione do dostępu do 
danych na podstawie przepisów prawa. Informacje o wybranych Oferentach 
będą publikowane na stronie internetowej PSPR SPZ w Mielcu.  



 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj.:  
w zakresie realizacji zawartej umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po 
tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  
w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
przez czas określony w przepisach prawa,  
w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora,  
w zakresie celów statystycznych, przez okres niezbędny do realizacji tych celów, 
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody 
do czasu jej cofnięcia lub zakończenia realizacji celu przetwarzania 
6) Osobom, które zostały wskazane przez Oferenta w dokumentacji 
konkursowej, przysługuje prawo dostępu do ich treści; przez prawo żądania ich 
sprostowania; prawo do usunięcia danych, w przypadku, gdy podstawą 
przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; prawo żądania 
ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO.  
7)  PSPR SPZ w Mielcu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8) Oferentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
9)  Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji lub profilowaniu.  

10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa. 

 


