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Załącznik nr 5a do Umowy nr ………./2023 

 

Klauzule RODO 

KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW/ ZLECENIOBIORCÓW WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA 

ZAMAWIAJĄCEMU LISTY OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – NA PODSTAWIE USTAWY PZP 

 
 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawartej umowy pomiędzy NIO-PIB  
a Pani/Pana pracodawcą/ zleceniodawcą. 

4. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: 
a) imię, nazwisko, 
b) stanowisko/ pełnioną funkcję, 
c) kwalifikacje zawodowe, 
d) formę zatrudnienia (rodzaj umowy), wymiar etatu (wyłącznie w przypadku wymogu 

zamawiającego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), 
e) wynagrodzenie (wyłącznie w przypadku składania przez wykonawcę wniosków 

waloryzacyjnych) 
- w zależności od danych zawartych w umowie, załącznikach do umowy lub dokumentach 
składanych przez wykonawcę zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od Pani/Pana pracodawcy / zleceniodawcy. 
6. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:  

 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji zawartej umowy oraz ustalenia, obrony  

i dochodzenia roszczeń. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku ze 
zleconymi przez Zamawiającego  działaniami, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-
PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym  
i archiwach. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany zgodnie z art. 22 RODO.. 

10. Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
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 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


