Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postepowaniu
konkursowym do wykonywania czynności na podstawie umów
cywilnoprawnych
w BiaĘmstoku
ZOZWSPR
w SP
zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 hłietnia 20l6 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ WSPR w
Białymstoku, ul Poleska 89, tel. 85 663 73 01, email:
sekrętariat@wspr.bialystok. pl
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@,wspr.bialystok.p1
J. Dane są zbierane w celu ich przetwarzańa wobec osób biorących udział w
postepowaniu konkursowym do wykonywanla czyrffIości w SP ZOZ WSPR w
Białymstoku na podstawie umowy cywilnoprawnej,
4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych intęresów

realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt.1 ust a-b, f Rozporządzenta
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dlla 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób ftzycznych w związl<u z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE.
5. Dane mogąbyć przekazywane następującym odbiorcom:
a) Narodowy Fundusz Zdrowia,
b) Podmiotom upowaznionym na podstawie umów powierzenia przetwarzaria
danych,

c) Wszelkie inne podmioty jeżeli obowiązek ich przekazania wynika
6.

obowiązuj ących przepi sów ptaw a,
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika

z

z

przepisow prawa. Przysfuguje
Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych ich
sprostowania lub ogtantczenia przetwarzania lub prawo do wnięsięnia
sprzeciwu do przetwarzafia danych.

7. Wspomniane prawa można zręalizowac za pomocą pisemnych wniosków
znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.p1 lub w sekretariacie
SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
8. Przysfuguje Panu/Pani prawo do wniesięnia skargi do organu nadzorczego
9. Dane wprowadzone do systemu informatycznęgo nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz ńę będą poddawane profi lowaniu.
l0.Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszęlkie środki
ftzycznej, technicznej t orgańzacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym czy umyślnym zniszczęniem, przypadkową utratą zm7aną,
nieuprawnionyn ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępoffi, zgodnie ze
wszystkimi obowiązuj ącymi przepisami,
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