
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ LUBELSKI 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ 

 

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) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo 

skontaktować w następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, 

▪ za pomocą platformy ePUAP: /e2534foiol/SkrytkaESP 

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-lublin.pl  

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16 

▪ telefonicznie: 81 53-10-566 

▪ e-mailem: iod@nfz-lublin.pl 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego znak: OL.WAG.SDZP.261.1.4.2019 dotyczącego zakupu paliwa do samochodów służbowych, 

............................................................................................................................................................................. 
                                             (dane identyfikujące zamówienia, np. nazwa, numer)  

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 

postępowania - w celu  podpisania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b; 

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych; 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa pzp”. 

Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do 

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na 

podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, 

z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie 

obowiązującego. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 



W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym  nie może to 

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; 

▪ 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 -  tj. 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;  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeń przepisów RODO; 

Nie przysługuje Państwu: 

▪ 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA       

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 

w tym profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 

 

 

 

 

……………………………………..     …………………………….. 
miejscowość, data                    czytelny podpis 

 
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr …………… w siedzibie Lubelskiego OW 

NFZ w Lublinie, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której jest ………………………………………………., w okresie realizacji 

zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy w jakiej zostały 

mi przekazane. 
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………..     …………………………….. 

miejscowość, data                    czytelny podpis 


