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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POSTĘPOWANIE 

UPROSZCZONE 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe                           

w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, tel.: 36 609 31 40, fax: 32 609 31 54, 

www.wpr.pl; 

2. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wyznaczyło inspektora ochrony danych 

osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych Pani/Pana danymi 

osobowymi pod nr tel.: 32 609 31 26, adres e-mail: iod@wpr.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzonym w trybie 

postępowania uproszczonego na podstawie „Regulaminu udzielania Zamówień w Wojewódzkim 

Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach”. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa. Dane publikowane będą na stronie internetowej: bip.wpr.pl. 

5. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony terminami określonymi 

zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w sprawie 

wprowadzenia do stosowania Jednolitego rzeczowego wykazu akt.  tj.: 

 przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a przypadku 

zawarcia umowy, okres przechowywania wynosi 10 lat. Jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 10 lat, wówczas okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy.  
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany. 

9. 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,                                

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku w/w 

postępowania. 

 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; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych, 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. b RODO.  
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