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Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO  

 

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. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Galen - Ortopedia Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod 

adresem: iod@netbel.pl  *. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z obowiązkiem prawnym stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 

spoczywających na Galen-Ortopedia Sp. z  o. o. w związku z realizacją Projektu BioMiStem 

pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu 

o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u 

pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”, nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017, 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących w Galen-

Ortopedia Sp. z o. o. wewnętrznych regulacji oraz nie krócej niż przez okres wynikający 

z ww. Umowy nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej 

oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik zapytania, zamawiający 

odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.  

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).  

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi 

rozpatrzenie złożonej oferty. 
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11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

12. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych **; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

14. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż 

osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane 

dotyczą informacji, o których mowa w art.14 RODO, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 


