Zał. nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert
Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:













administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, adres
e-mail: kancelaria@stocer.pl
administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert przez Mazowieckie Centrum
Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.
 zawarcia z Panią/Panem umowy i wykonania tej umowy – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania
umowy
 prowadzenia dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi
z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego
roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy. Bez podania
danych zawarcie oraz wykonywanie umowy nie jest możliwe.
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania;
dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;
we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki Kontakt może się odbyć
drogą elektroniczną na adres e-mail iod@stocer.pl
dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe podane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO (tj.:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.
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data i podpis Przyjmującego zamówienie

