
Ogłoszenie nr 500168419-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.

Toszek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590787-N-2018

Data: 18/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul. Gliwicka  5, 44-180   Toszek, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244.

Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email:

info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres

email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w internecie. 3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/PN/DEG

/AM/2018 – dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 4) Oznacza to, że dane będą

przetwarzane: a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest

wymogiem ustawowych określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. Podstawowymi aktami prawnymi

przetwarzania danych osobowych są: • Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679), •

Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom

upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi

pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką

informacją lub publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z

przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie

uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.

22.
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