Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 4 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej
„RODO”, Krajowe Centrum ds. AIDS informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem
decydującym o tym jak Pani/Pana dane osobowe będą
Administrator Pani/Pana
1.
wykorzystywane, jest Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą
danych osobowych
w Warszawie, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, tel. 22 33 17 777,
e-mail: aids@aids.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych
2.
Inspektor Ochrony Danych
osobowych i realizacji swoich praw pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany w pkt 1, na adres e-mail: iod@aids.gov.pl
Kategorie danych
osobowych – DOTYCZY
Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych
osób, których dane osobowe osobowych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu,
3.
pozyskano w sposób inny niż numer faksu, adres e-mail) – dotyczy osób wskazanych do kontaktu
od osoby, której dane
lub reprezentowania wykonawcy.
dotyczą
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są
w następujących celach:
1) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa do
bezpośrednich odbiorców szybkich testów kasetowych dla
Punktów
Konsultacyjno–Diagnostycznych
promujących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, zwanego
dalej „zamówieniem publicznym” – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne zgodnie
Cele i podstawy
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
4.
przetwarzania Pani/Pana
publicznych, zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień
danych osobowych
publicznych”;
2) wykonanie i rozliczenie umowy w sprawie zamówienia
publicznego – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą;
3) kontakty w sprawach związanych z realizacją umowy – podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
Pani/Pana dane osobowe – jako uczestnika postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego – będą udostępniane wyłącznie
podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– dane wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 4 oraz art. 92 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
5.
Odbiorcy danych
2) na stronie internetowej Administratora – dane wykonawcy
zgodnie z art. 86 ust. 5 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe – w przypadku zawarcia z Panią/Panem
umowy w sprawie zamówienia publicznego – będą udostępniane
w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia – dane wykonawcy zgodnie
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-14/2020

Strona 1/3

z art. 95 w zw. z art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty
z następujących kategorii:
1) upoważnione
do
otrzymania
danych
na
podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do
informacji publicznej;
2) świadczące Administratorowi usługi na podstawie zawartych
przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
a) archiwizacyjne,
b) informatyczne i telekomunikacyjne, w tym obsługujące
systemy informatyczne celem właściwej realizacji zadań
Administratora,
c) doradcze, audytorskie i kontrolne,
d) prawne;
3) podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – w tym dane
osobowe zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dane osobowe
zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6.

Przekazywanie danych do
państw trzecich lub
organizacji
międzynarodowych

7.

Okres przechowywania
danych

8.

Przysługujące Pani/Panu
prawa

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:
1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, jednak nie krócej niż przez okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – przez okres 5 lat od początku roku następującego
po roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania
od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana
dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich
oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym
w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego sprostowania danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym Pani/Pana żądanie nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Prawo zamówień publicznych;
3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17
RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, z zastrzeżeniem że prawo to może
zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora
wynikające z obowiązujących przepisów;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
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osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in.
kwestionowania prawidłowości danych osobowych, przy czym
Pani/Pana żądanie nie będzie ograniczać przetwarzania Pani/Pana
danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy osoby,
z którą zawarto umowę): ma Pani/Pan prawo otrzymać od
Administratora Pani/Pan dane osobowe w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, a także może Pani/Pan zlecić Administratorowi
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77
RODO.

9.

Prawo do sprzeciwu –
DOTYCZY osób, których dane
osobowe pozyskano w
sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą

10.

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

11.

Obowiązek podania danych
– NIE DOTYCZY osób,
których dane osobowe
pozyskano w sposób inny niż
od osoby, której dane
dotyczą

12.

Informacja o źródle danych –
DOTYCZY osób, których dane
osobowe pozyskano w
sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane
kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji. Proszę
pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator
będzie musiał upewnić się, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli
odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować oraz żądać dodatkowych
informacji precyzujących Pani/Pana żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 21 RODO.
W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane
kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo
zautomatyzowany, ponieważ Administrator będzie w pewnym
stopniu przetwarzać je na zasobach komputerowych, jednakże
w ramach przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod
polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane ustawą
Prawo zamówień publicznych w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia
postępowania
o udzielenie
zamówienia
publicznego, a następnie do zawarcia i wykonania umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych ustawą
Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości uczestniczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
i wykonania umowy.
Pani/Pana dane uzyskaliśmy od uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, który złożył ofertę lub z którym zawarto
umowę.
Dane osób reprezentujących uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego możemy pozyskiwać z publicznie
dostępnych rejestrów przedsiębiorców (CEIDG, KRS).
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