
Ochrona  Danych Osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz
niewykorzystywania  jakichkolwiek  informacji  dotyczących  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, zawarcia oraz wykonania umowy, jak również informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego
działalności,  w  których  posiadanie  wszedł  w  związku  z  postępowaniem  przetargowym,  zawarciem  oraz
wykonaniem umowy.
2. 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,  dalej:  RODO,
Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę informację osobom, które występują w
imieniu Wykonawcy i w jego imieniu biorą udział w wykonaniu umowy, że:

• Administratorem  danych  osobowych  jest   Wojewódzkie  Pogotowie  Ratunkowe  Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie pod adresem: ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin,
tel: 81 533 77 90, fax 81 533 78 00, e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl

• Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WPR SP ZOZ w Lublinie można skontaktować się pod
numerem: 81 536-71-91 lub adresem e-mail: rodo  @pogotowie.lublin.pl     

• dane  osobowe  Wykonawcy  oraz  osób,  które  w  imieniu  Wykonawcy  biorą  udział  w  wykonaniu
umowy,  przetwarzane  będą  przez  Zamawiającego  w  celu  zawarcia  i  realizacji  umowy,  a  także
dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) oraz lit. f) RODO.

• Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób, które w imieniu Wykonawcy biorą udział w
wykonaniu umowy, przez okres nie dłuższy niż okres konieczny do realizacji celów wskazanych w
poprzednim punkcie,

• odbiorcami  danych  osobowych  osób,  które  w  imieniu  Wykonawcy  biorą  udział  w  wykonaniu
umowy,  mogą  być:  -  podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  osobowych  na  podstawie
odpowiednich przepisów prawa,  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Pogotowia  na  podstawie  zawartej  z  Pogotowiem  umowy  powierzenia  danych  (tzw.  podmioty
przetwarzające art 28 Rozporządzenia)

• dane osobowe osób biorących udział  w wykonaniu umowy nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

• osoby, które w imieniu Wykonawcy biorą udział w wykonaniu umowy mają prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• osobom  biorącym  udział  w  wykonaniu  umowy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego w zakresie  ochrony danych  osobowych w sytuacjach określonych  w art.  77  ust.  1
RODO,

• podanie danych osobowych osób które w imieniu Wykonawcy biorą udział w wykonaniu umowy
stanowi warunek umożliwiający zawarcie i realizację umowy

• dane  osobowe  osób  które  w  imieniu  Wykonawcy  biorą  udział  w  wykonaniu  umowy  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.

3.  Strony  zobowiązują  się  do  ochrony  udostępnionych  im  danych  osobowych,  w  tym  do  stosowania
organizacyjnych  i  technicznych  środków  ochrony  danych  osobowych  przetwarzanych  w  systemach
informatycznych, zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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4.  Strony  oświadczają,  że  pracownicy  posiadający  dostęp  do  danych  osobowych  udostępnionych  na
podstawie niniejszej umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zostali upoważnieni
przez Administratora danych osobowych.
5. Strony oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji
umowy.
6. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną
ze stron, strona która dopuściła się naruszenia jest zobowiązana pokryć wszelkie koszty, które druga ze stron
poniesie w związku z naruszeniem zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Wykonawca:                       Zamawiający:


