
Obowiązek informacyjny  

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oferty oraz dokumentach 

konkursowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi (90-153) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000021295, NIP 7251019093, REGON 000288774.  

2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 

w jest Mariusz Jaworski (tel. 42/6776844, iod@barlicki.pl) 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym postępowaniu konkursowych.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia 

udziału procedurze konkursowej.  

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku konkursu odbywa się w oparciu 

o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku 

z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej 

zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procedury 

konkursowej. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji 

zgody.  

9. Moje dane poza publikacją wyników konkursu na stronie internetowej Administratora nie będą 

przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa  

12. Brak powyższej zgody uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie oferty, przez co zostanie ona 

odrzucona jako niespełniająca warunków określonych przez Udzielającego zamówienie.  

 

 

……………………………..  

Przyjmujący Zamówienie 


