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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu oraz charakteru postępowania 
o udzielenie zamówienia, może być jedna, niektóre bądź wszystkie spółki z grupy kapitałowej EMC. Każda z 
poniższych spółek jest odrębnym administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe spółek 
wchodzących w skład grupy kapitałowej EMC znajdują się w poniższej tabeli. 
 

Nazwa administratora Adres 

 EMC Instytut Medyczny S.A.   ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław 

 MIKULICZ sp. z o.o.   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-7, 58-160 Świebodzice 

 Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.  ul. Sanatoryjna 15, 58-530 Kowary 

 EMC Silesia sp. z o. o.  ul. Morawa 31, 40-353 Katowice 

 LUBMED sp. z o.o.  ul. Gwarków 82, 59-300 Lubin 

 EMC Piaseczno sp. z o.o.  ul. A. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno 

 Zdrowie sp. z o.o.  ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn 

 Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.   ul. Gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin 

 Zdrowie Ratownictwo Medyczne sp. z o.o  ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn 

 
 Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych  można się  skontaktować korespondencją tradycyjną: EMC Instytut 

Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, al. Śląska 1, Stadion Wrocław, 54-118 Wrocław,  lub e-mailem 
na adres: iod@emc-sa.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia /dane identyfikacyjne zamówienia/; prowadzonym w trybie 
zasady konkurencyjności; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie 
art. 5 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 , dalej „Wytycznymi”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji.  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych”;   
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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.  
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza EOG. 
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 
 
 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w 
niniejszym postępowaniu. 

/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/ 
 

 przyjmuję do wiadomości zapisy przedstawionej mi Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

   
   ……………………………………… 

                        (data i podpis) 

 

1) rozporządzenie 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).  


