Załącznik nr 6 do SWKO
KOŚZ/37/2021

Udzielający zamówienia:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KONTRAHENTA ORAZ
DLA OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU
W RAMACH ZAWIERANYCH UMÓW,
PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA, JEGO WSPÓŁPRACOWNIKÓW,
KONSULTANTÓW, DORADCÓW LUB PODWYKONAWCÓW ZAANGAŻOWANYCH
W REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY, OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
Szanowni Państwo,
Zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)
informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka (dalej:
Instytut), ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, REGON 000288395, NIP 5250008471,
KRS0000050095, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Instytucie
realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna
iod@imid.med.pl, nr tel. 22 32 77 394.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem
zawarcia umowy z Administratorem i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo

zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi
obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do
realizacji niżej wymienionych celów, jakimi mogą być:
a. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Instytutu na podstawie art. 6 ust. 1
lit.

f)

RODO

–

prawnie

uzasadniony

interes

Administratora

w postaci

kontaktowania się z Państwem oraz Państwa z innymi osobami w ramach
wykonywania obowiązków służbowych – dane będą przechowywane do czasu
ustania potrzeby kontaktu;
b. spełnienie obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających
z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b)
RODO;
c. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np.
wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku
informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
prawnie uzasadniony interes Instytutu, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku
do Państwa lub podmiotów zewnętrznych;
e. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
f.

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

g. spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia
dostępu do informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
h. spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO;
i.

spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa nakładających na Administratora obowiązek przechowywania danych na
potrzeby

archiwizacji,

podatkowe,

księgowe,

BHP,

wynikające

z przepisów

bezwzględnie obowiązującego prawa w tym prawa pracy, wynikające z przepisów
o dostępie do informacji niejawnych, a także z uwagi na przedawnienie roszczeń
w stosunku do Administratora.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej
w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom,

z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków
służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom
oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi
związane

z przetwarzaniem

danych

osobowych,

a także

bankom,

kurierom,

podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
– w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy
prawa.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich nie
podania będzie brak możliwości zrealizowania współpracy z Administratorem.

Administrator Danych Osobowych

(miejscowość) …………….………………… dnia …………………………..………………. r.
…………………………………………
(podpis Oferenta)

