
Załącznik nr 4 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w „RODO” 

Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku 

prowadzący uproszczone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia 

Wykonawcy usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych                  

i kontrolnych) pracowników Placówki Terenowej KRUS w Chojnicach i Człuchowie oraz badań 

wstępnych pracowników przyjmowanych do pracy oraz udział w posiedzeniach BHP zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   

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 04.05.2016r., str. l), dalej „RODO", informuje, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą 

zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego             

KRUS w Gdańsku,  

• kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS - Centrala Al. Niepodległości 190,  

00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 0400-OP.261.48.2019 

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych 

i kontrolnych) pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, badań wstępnych 

pracowników przyjmowanych do pracy oraz udział w posiedzeniach komisji BHP, w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia         

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 

„ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;   

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą opierały się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosownie do art.22 RODO;  

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- 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; 

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
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ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, 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. I lit c. RODO. 


