
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z dnia 9 marca 2023 r.
na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Oferentów
(obowiązek informacyjny)

1. Administratorem  danych  przetwarzanych  w  związku  z  uczestnictwem  w  postępowaniu  ofertowym  jest
Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska, działającym
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn.
zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i
zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000225587  jako  organizacja  pożytku  publicznego,  NIP:  PL5260250481,
REGON: 007023731 (dalej: PCK).

2. Wszystkie pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych przez PCK prosimy kierować na adres: ul.
Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska, z dopiskiem IOD bądź pocztą elektroniczną na adres inspektora
danych iod@pck.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wybór dostawcy
produktu oraz w związku z zachowaniem niezbędnych informacji  w przypadku konieczności dochodzenia
roszczeń wynikających z dokonanego wyboru oraz udzieleniem odpowiedzi na złożone pisma.
Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 wyłonienia dostawcy/wykonawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 przechowania i archiwizacji danych i dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 udzielenia odpowiedzi na pisma, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych oparte jest na:
 wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 podstawie umowy lub niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.

1 lit. b Rozporządzenia.
4. W przypadku, gdy będzie to konieczne, dane osobowe będą przetwarzane dla celów innych niż wskazane

powyżej, niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów PCK (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f
RODO), w szczególności:

 w celach kontaktowych;
 w celu raportowania wewnątrz PCK, w tym w ramach sprawozdawczości zarządczej;
 w celach tworzenia wewnętrznych zestawień i statystyk.

W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej  udzielonej
zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Podanie przez  Państwa danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne do uwzględniania oferty  w
prowadzonym postępowaniu. W sytuacji  nie podania wskazanych danych osobowych PCK odrzuci ofertę
podmiotu z prowadzonego postępowania.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 i 4, dane osobowe mogą być
udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy  publicznej  oraz  podmiotom wykonującym zadania  publiczne lub  działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np.
policja;

b) podmiotom  wspierającym  PCK  w  jego  działaniach  statutowych  i  czynnościach  PCK,  w  tym
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz PCK (tzw. procesorzy danych).

7. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej przez czas trwania postępowania
ofertowego,  a  po  jego  zakończeniu  przez  okres  wymagany  przez  przepisy  prawa  lub  dla  realizacji
uzasadnionego interesu PCK.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji względem Państwa.

9. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  PCK  danych  osobowych  przysługują  Państwu  następujące  prawa
wynikające z RODO:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  w  przypadku,  gdy  dane  są

nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu.

W przypadku uznania,  iż  przetwarzanie  przez  PCK Państwa danych osobowych narusza przepisy  RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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