Załącznik nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/HB-HTA/2021

Klauzula informacyjna – Ochrona Danych Osobowych
Informujemy, iż zgodnie z art. 13 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- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
- iod@lazarski.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na osobę,
która poprowadzi szkolenia w projekcie pn. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej
Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” w Uczelni Łazarskiego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać
przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz
zapewniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie, niszczenia
dokumentacji czy hostingu. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych w jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowego przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na osobę, która poprowadzi szkolenia w projekcie pn. „Wdrożenie systemu
Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” w Uczelni
Łazarskiego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o
ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

