Załącznik nr 1

..............................................
/pieczęć oferenta/

Oświadczenie Oferenta
1. Zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia i warunkami konkurs oraz projektem umowy.
2. Nie posiadam zaległości w opłatach ZUS i US.
3. Zatrudniony personel posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a sytuacja ekonomiczna
gwarantuje należyte wykonanie świadczeń objętych niniejszy konkursem.
4. Spełniam aktualnie obowiązujące wymogi NFZ w sprawie wykonywania świadczeń objętych
postępowaniem konkursowym.
5. Nie korzystam z usług podwykonawców przy wykonywaniu świadczeń (nie zlecam opisu badań
zewnętrznej pracowni).
6. Znany jest mi termin związania ofertą (30 dni od daty upływu terminu składania ofert).
7. Wymienione w ofercie i warunkach szczegółowych konkursu warunki zostały przeze mnie
zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w
terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
8. Wyrażam zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa
w aktualnie obowiązujących szczegółowych materiałach informacyjnych NFZ z zakresu
właściwego przedmiotu umowy.
9. Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, z
zachowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
10. Wyrażam zgodne na przetwarzanie, administrowanie, archiwizowanie danych osobowych w
związku z postępowaniem konkursowym i w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń
będących przedmiotem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z poźn. zm.).

..................................................
data i podpis oferenta/pełnomocnika
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Załącznik nr 2
ZAKRES OBOWIAZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych
"Przyjmujący zamówienie" ........................................................
W związku z udzielonym upoważnieniem do przetwarzania danych w SPZ ZOZ w Pruszkowie
I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Do zakresu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy w szczególności:
1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
DZ. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Przestrzeganie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych orz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z
2004 r. nr 100, poz. 1024)
3. Przestrzeganie Zarządzenie Dyrektora Szpitala i wydanych a jego podstawie:
a. Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych;
c. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
W związku z przetwarzaniem danych osobowych "Przyjmujący zamówienie" ponosi odpowiedzialność
za przestrzeganie przepisów wymienionych w punkcie I. 1 i I. 2 oraz zasad polityki bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności za:
1. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji związanych z przetwarzanymi w trakcie pracy
danymi osobowymi, w tym za przetwarzanie danych osobowych w sposób inny niż określony
w w/w przepisach.
2. Ujawnienie zabezpieczenia danych osobowych zarówno w trakcie umowy, jak i po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
3. Brak zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z w/w przepisami takich jak wyrzucanie
dokumentów zawierających dane osobowe bez uprzedniego ich zniszczenia, pozostawienie
dokumentów lub kopii dokumentów zawierających dane osobowe bez zabezpieczenia,
pozostawienie kluczy w drzwiach, szafach, biurkach, zostawienie otwartych pomieszczeń, w
których przetwarza się dane osobowe, pozostawienie dokumentów na biurku po zakończonej
pracy, pozostawienie otwartych dokumentów zawierających dane osobowe na ekranie
monitora bez włączonego wygaszacza ekranu oraz blokady klawiatury.

.......................................................
podpis Administratora Danych Osobowych

...................................................
data i podpis "Przyjmującego Zamówienie"
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