Strzelce Op.,

dnia

22.02.2019r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnic z arl. 13 ust. 1 i 2 rozporząclzenia Parlamentrr łlul,opejskiego iRadl, ([iE)
20161679'z dnia 27 kwietnia ż016r, w sprawie ocl-irony osob fizycznych w związku z
Przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
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04.05,2016, str, 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. , filią w Szyn-iiszowie i filią w Leśrricy,, r_rl. Strażacka 8. 41-100
Strzelce Op. tel, ]7l461-34-80 reprezentorłany przcz Dyrektora Domlt
Inspektorem ochronv danycl-r osobowych w Donru pomocy społecznej w
Strzeicach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest Pani Monika
Frejlich, kontakt: ::d,q,llrl:,ł_!it!rJ.ry]l|!i.tIiłl, tel. 77 440 17 82
Parri/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ar1, 6 ust. 1 lit, C
RoDo w celu zwtązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na ,.Dostawa artykułow biurowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op, z fillą w Sz5,miszowie i tilią rv Leśnicy,ul. Strażacka 8"
w. trybie zapytania ofbrtowego (art, 4 pkt, 8 ustawy pzp.)
Odbiorcami Pani/pana danych osobowycłl będą osoby lub podrnioty,, któryrn
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o aft. 8 oraz aft.
96 ust. 3 ustawy z dnta 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. LJ. z 2017r. poz. 1579 I2018). daiej ,.ustawa Pzp,'';
Pani/Pana dane osobowe bęclą przecfugqlyw&ne, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp^ przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepo\,\ania o lrcizielellie
zanlówienia. a jezeli czas trwania umowy przekracz,a 4 lata, okres
przechowyrł,ania obejmuje cały czas trwania umow),:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osoborłlch bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogienl Llstawow,ym określony,,m w przepisach ustawy Pzp,
ZwląZanYm z udziałęm w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
Posiada Pani/Pan:
- na podstarł'ie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- rra podstawie
osoborł ycll'*:

afi. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

na Podstawie art, 18 RODO prawo żądanla oc1 administratora ograniczenia
Przętwarzania danych osobowych z zastrzężeniem przypadków, o których mowa
w afi. 18 urst. 2 RODO--*I
- Prawo do miesienia sirargi clo Prezesa Urzędu Oclrrony Danych Osobowych,
gdY rrzna Pani/Pan, że przetwatzanie danych osobowych Pani/Pana clotyczących
narusza przepisy RODO;
-

*

trie przl,sługLrje Pani/PanLr:
-lv związku z art. 17 Lrst. 3 lit. B. d ltlb e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych:
- prawo do przenoszenia danych osobowvch, o ktclrym nlowa w aft, 20 RoDo:
- na podstawie afi. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanta
danych osobowych, gdyż podstawą prawną ptzetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odnięsieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzalącego istnieje obowiązek wyznaczelia
inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanlę z prawa do sprostowania nie moze skutkować zm:aną
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmlaną postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oruz nie moze naruszać integralności
protokołu oraz jego załącznlkow.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanla nię ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystanla ze środkowochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fl,zycznej 1ub prawnej, lub z uwagi na
wazne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

