Załącznik Nr la
Informacja Stomatologicznego Centrum Transferu Technologii Sp . z o.o.
(dalej Administrator) na podstawie art. 13 RODO skierowana do podmiotów
uczestniczących w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń
zdrowotnych - sedacja, przez stomatologa specjalistę z zakresu stomatologii
zachowawczej z endodoncją w Poradni Stomatologii Dziecięcej
(dalej Postępowanie)
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) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO
informuję, że:
1. w ramach Postępowania prowadzonego w tiybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia
łalności leczniczej, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru
telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji, dotyczące osób fizycznych działających w
imieniu własnym lub jako przedstawiciele innych podmiotów, których udział w niniejszym postę
powaniu związany jest w szczególności z występowaniem jako:
a. podmioty, które złożyły zapytania i wnioski w trakcie trwania niniejszego postępowania;
b. podmioty, które będą składały pisma dotyczące niniejszego postępowania;
c. podmioty, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
1. Dane osobowe pozyskiwane są zarówno bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą,
jak i od podmiotów w imieniu, których osoby te działają.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Stomatologiczne Centrum Transferu Technolo
gii, adres siedziby: ul. Krakowska 26,50-425 Wrocław, NIP 8971667544, REGON 9327H350> KRS
0000101945.

3. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym
przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@aps.wroclaw.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu zwią
zanym z Postępowaniem.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej. Jednocześnie poucza się, że zgodnie z treścią art. 26 ust 4 ustawy o dzia
łalności leczniczej w związku z art. 151 ust 1,2 4-6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi
nansowanych ze środków publicznych, o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i
terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert, a ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wy
brany.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy
oraz okres jej archiwizacji. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w zakresie
danych zawartych w dokumentach księgowych - przez 5 lat od daty podpisania umowy; w zakresie
danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z umowy do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z odpowiednich przepisów
prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymo
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy, warunkującym udział w postępowaniu - kon
kursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prowadzonego w trybie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto
matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan prawdo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ogra
niczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso
bowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

