Informacje przekazywane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, w celu związanym z procedurą zapytania ofertowego w sprawie
zamówienia publicznego
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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181C,
zwanego dalej Urzędem;
2) W Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych - kontakt: iod@urpl.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
z procedurą udzielenia zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), prowadzoną w formule
zapytania ofertowego (UR.BDG.DGK.143.26.2.2018.PK.1), zwaną dalej procedurą;
4) Procedura jest prowadzona w celu zapewnienia wydatkowania środków publicznych w sposób
oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co stanowi
obowiązek Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, określony w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.);
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu, którzy w procedurze
dokonują wszystkich czynności prowadzących do wyboru najkorzystniejszej oferty, w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, tym samym realizując generalne zasady udzielania
zamówień publicznych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres 2 lat od dnia zakończenia
procedury oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika
z Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełniania
warunków udziału w procedurze i dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany;
9) Posiada Pani/Pan prawo:
− dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
− do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

