Strzelce Op.,
zgodnie

dnia

04.12.2019r.

z att.,r,..fll"i]'"r'i;źWffi"" §;";r.ffi"iil"i3i[Ęo
z dnia

i Rady (uE)
27 kwietnia 2Oi6r. w sprawie ochrony osób fizyc
znych w zwięku z
Przetwarzaniem danYch osobowych i w sprawie swobołneg"
oraz uchYlenia dYrektYwY 95l46WE (ogń" ,orprrrądrenie o.róń'iakich danych
o^ocńorri" oury.h) (Dz.
Urz, UE L II9 z 04.05.2016, str" 1), Jalej
informuję, ze:
,,nobo]i
o Administratorem Pani/Pana danych o.sobowyc}r je_st Dom pomocy
Społecznej w
Strzelcach oP,
w Szymiszowie i fińą # Leśnicy,ul. Strażacka 8, 47_100
Strzelce op. tel"'filią
771461-34-80 ,.pr.r.ntowany przez Dyrektora
Domu
, Inspektorem ochrony danych osobowych
w b;, pomocy społecznej w
Strzelcach oP, z filią w Szymiszowi. i nrif
*-'t"sni.y jest pan piotr Czusik,
kontakt: iod@powiatstrzclecki.pl
tel.77
440
,
17 82
PanilPana dane osobo*. p.riffi*-"- bg9ą
na poastawie art. 6 ust. 1 lit. C RoDo
w
celu związanYm z PostęPowaniem o udziÓlenie'zamówienia
publicznego
na
,,Dostawa
artykułów tekstylnych dla Domu
sp"ł..r".;
-i.yu w Śt.r.t"u.t'-op. . filią w
|:*o.I
w LeŚnicY ul. Strazacka ti'' *
ie zapytani, or..to*ego (art. 4
;;ruT:Ł§ o'roT'u
o odbiorcami pani/pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja póstępo*uniu
w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust, 3 ustawY z dnia 29 stycinia^ 200Ąr. pŃo
zamowień publicznych
(Dz, U. z 2077r. poz, 1579 i-2018), dalej 20161679'

o

o
o

,,urtu*u Pzp,'';
Pani/Pana dane osobowe będą przech9wywane
zgodnió z art.97 ust. 1 ustawy
PzP, Ptzez okres 4 lat od dnia^zakoń.r.niu ,
|Órlpo*uniu o udzielenie
zamówienia, a jeżelt czas trwania umowy prr"ńu"ru
4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwanii
umowy;
obowiązek Podania Przęz Pani{Pana danych
orouo*y.h bezpośrednio pani/pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym
ók.ślorry. w przepisach ustawy pzp,
związanYm z udzińem w postepowaniu
zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określónych auny.ń
" "ari"r""iu
*yn
ikają
z ustawy pzp;
JPosiada Pani/Pan:

na Podstawie art, 15
dotyczących;
- na podstawie art. 16
-

osobowych**;

RoDo

prawo dostępu do danych osobowych pan7pana

RoDo

prawo do sprostowania Pani/Pana
danych

na Podstawie,art, 18 RODO Prawo żądania
od administratora ograniczenia
Ptzetwarzanla a3nllł1_o*bowyóh z zasirzężęniem przypadków,
o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia
skargi do prezesa urzędu ochrony Danych
-pani/ńan osobowych,
gdY uzna Pani/Pan, ze przĆtwarzanie
d,any.t oróuo*ych
a dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
z art, 17 ust, 3 lit, B, d lub e RoDo prawo do usunięcia
-

*

;:"rT,[X*

danych

prawo do przenoszenia danych osobowych,
o
-na podstawie art. 2l"RoDo prawo sprzeciwu,którym mowa w art. 20 RoDo;
wobec przetwarzania
-

danYch osobowYch, gdyż podstawą prawną
przetwatzania pani/pana danych
osobowych jest art. 6 ust. lit. c RODO.

i

*Wyjaśnienie:informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżelt w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek v,ryznaczenia
inspektora. ochrony danych osobowych.
** \ilyjaśnienie: skorzystanie z ptawa do sprostowania nie może skutkowaĆ zmianą
wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze na:uszal integralności
protokołu oraz jego załącznikow.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzaria nie ma zastosowania w
odnięsieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wńnę względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

