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Na podstawie art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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 osobowych) 

obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 25.05.2017r,   pragniemy poinformować , iż w rozumieniu  

art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem Pani /Pana danych osobowych jest:  
 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg. 
 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i realizacji postępowań w ramach zamówień publicznych, 

wystawiania i przyjmowania faktur na podstawie: 

  

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z póź. zm),  

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z póź. zm.),    

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121poz 591 z póź. zm),  

- ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź. zm.),     

 

Kategorie przetwarzanych danych: nazwisko, imiona,  adres zamieszkania lub pobytu/korespondencji, nr PESEL,  

nr telefonu, adres e – mail, Numer identyfikacji podatkowej, nr prawa wykonywania zawodu, inne chronione dane 

osobowe zawarte w dokumentacji ofertowej.      

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategorii odbiorców 

 

Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

 

Okres przechowywania danych osobowych 

 

- dla procedury przetargowej - 4 lata  - licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane postępowanie 

przetargowe było przeprowadzone, 

- dla umów zawartych w ramach  przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – 5 lat,  licząc 

od zakończenia roku kalendarzowego, w którym było przeprowadzone dane postępowanie,  

- faktury wystawione przez siebie lub w swoim imieniu, w tym faktury będące duplikatami tych faktur,                 

otrzymane faktury w tym faktury będące duplikatami tych faktur, faktury korygujące – do czasu upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku.       

 

Prawa do ochrony danych osobowych 

     

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych w odniesieniu do 

których tryb ich uzupełniania, uaktualniania lub sprostowania określają odrębne ustawy.  

      

        Informujemy, że  w myśl art. 13 ust. 2  pkt f  i art. 22 ust 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego           

http://www.szpitaltbg.pl/


i Rady (UE) 2016 /679  z dnia 27 kwietnia 2016r.   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 osobowych) kandydaci do pracy, pracownicy obecni i byli nie podlegają decyzji 

opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy 

przetwarzania danych osobowych.    

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: 

 

Inspektor Ochrony Danych – Pani Wioletta Rudnicka, tel. 15 812 32 10, e –mail: w.rudnicka@szpitaltbg.pl.   


