
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW (będących osobami fizycznymi) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową z siedzibą w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową jest Pan Jacek Michniewicz, adres e-mail: iodo@std.bialystok.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  uczestnictwa w zamówieniu 

publicznym/realizacji umowy/dostawy towarów lub usług  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy następującego przepisu prawa: 

a) Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby składające wniosek o udostępnienie informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z 

późn. zm.), 

b) kontrole przeprowadzone przez podmioty uprawnione, 

c) uczestnicy postępowania. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji zamówienia. 

10)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
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