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Klauzula Informacyjna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego skierowana do kontrahentów UCK WUM, w tym do podmiotów uczestniczących  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 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. U. UE L 119 z 
04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, UCK WUM informuje że: 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i 
Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 
0000073036, zwany dalej UCK WUM. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Inspektorem ochrony danych w UCK WUM jest Pan Wojciech Brzostowski - e-mail: iod@uckwum.pl. 

III. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 
W ramach negocjacji umów, procedury ich zawarcia oraz realizacji, UCK WUM jest Administratorem danych 
osobowych w odniesieniu do danych osób fizycznych działających w imieniu własnym jako kontrahenci lub jako 
przedstawiciele kontrahentów ich pracownicy, współpracownicy lub inne osoby zaangażowane ze strony 
kontrahentów w negocjowanie i realizację umów. W ramach powyższego Administrator przetwarza identyfikacyjne i 
kontaktowe dane osobowe, w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do 
korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w treści umowy lub w trakcie jej realizacji. Jeżeli w 
ramach negocjacji, zawarcia lub realizacji zawartej umowy, kontrahent przekazał Administratorowi dane osobowe 
swoich przedstawicieli, pracowników lub współpracowników, wskazuje się że niniejsza klauzula informacyjna ma 
zastosowanie także do tych osób i powinna zostać tym osobom udostępniona. 

IV. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe mogą być pozyskiwane: 

1. zarówno bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą; 
2. od innych podmiotów np. w imieniu których osoby te działają; 
3. od innych podmiotów, np. które wskazują dane w treści przekazywanych dokumentów i ofert i umów. 

Podanie danych osobowych kontrahenta, pracowników, przedstawicieli lub współpracowników kontrahenta jest 
dobrowolne, niemniej jest konieczne celem zawarcia umowy i ewentualnego udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest niemożność przeprowadzenia negocjacji, 
zawarcia i realizacji umowy, w tym min. brak możliwości udziału w przetargu publicznym. 

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z negocjacją umów, procedurą zawarcia 
oraz realizacji umów, jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz spełniania obowiązków 
prawnych związanych min. z obowiązkami podatkowymi oraz udostępnianiem informacji publicznej. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w związku min. z: 

a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
b) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
c) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 
d) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
e) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
f) ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora, związanych z koniecznością obrony praw i dochodzenia roszczeń oraz 
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celem ewentualnego udostępnienia pomieszczeń, zachowania warunków bezpieczeństwa oraz ochrony osób i 
mienia w UCK WUM i identyfikacji osób przebywających na terenie UCK WUM, jak również w celach 
ewentualnego wyjaśnienia przez UCK WUM  zdarzeń niepożądanych, w tym okoliczności zaistniałych szkód. 

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie 
będą podlegały profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za 
sprawą systemów i programów komputerowych. Dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów komercyjnych oraz 
marketingowych. 

VI. ODBIORCY DANYCH 
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to wynikało z konieczności realizacji 
umowy lub będzie to wymagane przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, które 
w imieniu Administratora upoważnione są do przetwarzania danych osobowych, w szczególności są to podmioty 
realizujące na rzecz Administratora świadczenia i usługi oraz biorące udział w wypełnianiu obowiązków prawnych 
nałożonych na Administratora lub współpracujące z nim celem realizacji jego działalności. Podmiotami tymi mogą być 
zewnętrzni usługodawcy, w szczególności w zakresie usług informatycznych, doradczych, prawnych, transportowych, 
księgowych, organizacji poczty elektronicznej, ochrony mienia, szkoleniowych, kurierskich i pocztowych, przy czym 
tego rodzaju podmioty przetwarzają dane osobowe, na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie 
zgodnie z jego poleceniami i na warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na 
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem zachowania ochrony 
prawa osób, których dane zostają udostępnione. UCK WUM może również przekazać dane osobowe innym podmiotom 
(odbiorcom), które na podstawie umowy lub przepisu prawa będą miały uprawnienia do ich dostępu, które to 
podmioty jednocześnie mogą być odrębnymi administratorami danych osobowych, w tym organy ścigania, sądy, 
Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Najwyższa Izba Kontroli. W przypadku umów zawieranych 
w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, dane mogą zostać udostępnione również osobom lub podmiotom, 
które będą miały prawo dostępu do dokumentacji postępowania prowadzonego na podstawie w/w ustawy. 

VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz okres archiwizacji umowy 
i dokumentów księgowych, który wynika z odpowiednich przepisów. Dane mogą być też przetwarzane przez czas 
związany z ewentualnym wyjaśnieniem zdarzeń niepożądanych, szkód i roszczeń. Dane będą mogły być przetwarzane 
przez dłuższy okres czasu jeżeli taka podstawa wynikać będzie bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. W 
przypadku umów zawieranych w ramach Prawa zamówień publicznych, dane będą przetwarzane 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, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. 
przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych, krajowych, regionalnych oraz w 
zawieranych umowach o dofinansowanie. Jednocześnie wskazuje się, że umowy zawierane w trybie zamówień 
publicznych, wraz z załącznikami podlegają archiwizacji zakładowej bez brakowania, a następnie po okresie archiwizacji 
zakładowej, są przekazywane do Archiwum Państwowego. 

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Osoba której dane dotyczą posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowychi; 
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające, 

w tym w przypadku procedury zawierania umowy w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo to 
nie przysługuje z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

4) 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 oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy 
Prawo zamówień publicznychii; 

5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 
6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że zachodzą 

przesłanki wyłączające, w tym gdy dane przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

iWyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
iiWyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw 

                                                           


