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Załącznik Nr 5 do  Ogłoszenia o Konkursie 20/2019

Informacja dla Przyjmujących zamówienie 
przystępujących do udział w niniejszym Konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
/w zakresie dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych osób fizycznych/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 w sprawie ochrony danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej
dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000) informuję, że:

 

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  postępowania  o  udzielenie  świadczeń
zdrowotnych jest Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul.
Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa  
tel.:  /22/ 811-06-88, fax.: /22/ 811-18-88 adres strony internetowej: www.scol.warszawa.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym Sp. z o.o. 
w Warszawie jest Pani: Katarzyna Bieniek 
adres e-mail: iod@scol.warszawa.pl 

3. Dane osobowe uczestnika postępowania, w zakresie osób fizycznych w postaci: nazwiska, imienia, nr 
NIP, wszelkie dane adresowe i dane teleadresowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w celu związanym z postępowaniem: 

,,Świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  -Świadczeń  lekarskich  udzielanych  przez  trzech  lekarzy  w
Dziennym  Domu  Opieki  Medycznej  (DDOM),  wchodzącym  w  skład  Stołecznego  Centrum
Opiekuńczo-  Leczniczego  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.  Mehoffera  72/74,  03-131  Warszawa
według  Standardu  ,,Dzienny  dom  opieki  medycznej  –  organizacja  i  zadania”  wydanego  przez
Ministerstwo Zdrowia we wrześniu 2017r. :

1) CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w zależności od potrzeb
pacjenta;

2) CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji 
po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

3) CZEŚĆ 3 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i
przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby.

realizujących opiekę dla pacjentów w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.” 
(znak postępowania: Konkurs / 20 / 2019)

prowadzonego  w  trybie   konkursu  ofert  na  świadczenia  zdrowotne,  zgodnie  ze  Szczegółowymi
zasadami Konkursu 20/2019 w SCOL Sp. z o.o. w Warszawie.
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4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia będą:
-  Stołeczne Centrum Opiekuńczo-  Lecznicze Sp. z o.o.  i jego upoważnieni pracownicy;
-  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Administracja Celno -Skarbowa, Biuro Rachunkowe Ecovis,
-  osoby  lub  podmioty,  którzy  będą  uczestnikami  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego
   w zakresie informacji udzielanych na stronie Udzielającego zamówienie pod adresem:
   https:// www.scol.warszawa.pl/przetargi.
- Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-20202, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy u.
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa,
-  Minister  właściwy  dla  spraw  rozwoju  regionalnego  dla  zbioru  Centralny  system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

5. Dane osób fizycznych - uczestników postępowania będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia projektu ,,Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w
Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym w Warszawie”.

6. Uczestnik postępowania konkursowego w zakresie osób fizycznych  posiada prawo: 
- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO , 
- sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik 
  postepowania uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika postępowania 
  o udzielenie zamówienia narusza przepisy RODO. 

7. Uczestnikowi postępowania konkursowego nie przysługuje prawo do: 
- usunięcia danych osobowych w związku z dyspozycją art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z dyspozycją art. 20 ust. 3 RODO, 
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą 
prawną 
  przetwarzania danych osobowych uczestnika postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Zamawiający  informuje,  że  w  odniesieniu  do  danych  osobowych  uczestnika  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,  nie  będą
podlegały  profilowaniu,   a  dane  osobowe  będą  przetwarzane  tylko  i  wyłączenie  do  celów
niniejszego postępowania. 
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