






Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa - projekt architektoniczno-budowlany wzmocnień stropu 

pomieszczenia RIZ30. 

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót branży budowlanej (mający charakter pomocniczy). 

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót branży elektrycznej (mający charakter pomocniczy). 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

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 o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, 

że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z

siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

Dane kontaktowe: 

- kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00,

- kontakt e-mail: szpital@spskl.szn.pl.

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 

Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

jest Pan Witold Frankiewicz.
Dane kontaktowe: 

- kontakt listowny na adres: SPSI< NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

- kontakt telefoniczny: 91 4253077,

- kontakt e-mail: iod@spskl.szn.pl.

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 11Wykonanie robót budowlanych w 

zakresie wzmocnienia stropu, wykonania warstw posadzkowych, doprowadzenie instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych wraz z odświeżeniem pomieszczenia RIZ 30 na potrzeby montażu 

gammakamery w lokalizacji: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin." 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie 

stosownych przepisów prawa. 

_3, i:>ani/Pana dane osobowe będą przecho_wywane, przez czas wynikający ze stosownych _ 

przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego,

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego 
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