
Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje 

dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. 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), zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła 

II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce. 

2. Administrator wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  adres poczty elektronicznej: 

iod@szpital.siedlce.pl., numer telefonu 25 6403404. 

3. Dane osobowe są zbierane w celu udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i/lub architektonicznej nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce” . 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c  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) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

5. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przekazywane będą 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie jest 

jawne. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być 

podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie 

systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom 

ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 

wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania 

poufności. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

7. Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu 

o profilowanie. 

 


