
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego ogłaszanych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych 
Osobowych”) jest Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-
730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 
0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961 
2.     W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez adres e-mail  iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora 
Danych. 
3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
4.     Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom 
odbiorców: 
a)     podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług 
koniecznych dla realizacji swoich zadań statutowych, 
b)     osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na 
podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”;  
c)     instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa 
5.     Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 14 lat 
zgodnie z przepisami ustawy Pzp i wewnętrznym Zarządzeniem. 
6.     Obowiązek podania przez Państwa 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. 
7.     Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora 
Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo 
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  W celu skorzystania z powyższych 
praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej. 
8.     Nie przysługuje Państwu  
a)     prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO 
b)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
c)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 21, gdyż 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
9.     Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
10.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 


