
Strzelce Op., dnia 08,01,2020r,

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z 'art. 13 ust. 1 i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

żOt6l679 z dtia ż7 kvłiętnia 20t6r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z

przetvvarzaniem ourry"tr orouo*y.Ł, ; sprawie swobodnego przepłlłvu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne ,:T:Y:ądlenie o ochronie danych) (Dz,

Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str, 1), dalej ',RODO", 
informuję, że:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w 
^

Strzelcach op.z filią w s"y_ir"o*ie i filią w Leśnicy, ul. Stra:żacka 8, 47_L00

Strzelceop.tel..7714.61-34.80reprezentowanyprzęzDyrektoraDomu
o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w

Strzelcach op. z rriią w 
'Szymiszowie i nią w Leśnicy jest pan pior Czusik,

kontakt: icld(!?porry-iatsirzelecki,p1, teir, 77 440 I7 8ż

o pani/pana dane osobowe prr&urrune będą na podstawie art, 9 yu, 1 lit, C

RoDo w celu zwiryanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego na ,,Dostawę mr.)onói atu Domu pomocy Społecznej w Strzelcach

op.zfiliąwSzymiszowieifrĘwLeśnicyul.Strażacka8''wtrybiezapytania
of"rto*.go (art.4 pkt. 8 ustawy pzp,)

o odbiorcami pani lpana danych osobowych będą osoby lub PodmiotY, którYm

udostępniona zosianie dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 otaz art,

96 ust. : .rrtu*v z dnia 29 stycinii zooĄr. _ Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 20I7i. poz, 1579 i 2018), dalej "ustawa 
Pzp"';

o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art,.97 ust, 1 ustawy

Pzp, przez ot r", 4 lat od dnia'zakoń 
"r"niupostepowania 

o udzielenie zamówienia,

a jeżeli czas trwania umowy ptzekacza i tuti, okres przechowywania obejmuje

caŁy czas trwania umowy;
o obowiązek podania przęz pani{pana danych osobowych bezpośrednio Fanilpana

dotyczącyń'i"rt *y-ogiem ,rriu*o*y.n określonym w przepisach ustawy pzp,

zwięanym i udzińem w postepowani1 o udzieleniu zamówienia publicznego;

konsekwen.p "i.poaania 
określÓnych danych wynikają z ustawY PzP;

o Posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RoDo prawo, dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
_ na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych**;
_na poóstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ogranlczerua

przetwarz-ania danych osouowych z zasirzeżęniem przypadków, o których mowa

w art, 18 ust, 2 RODo***;
_ prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przeiwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

_ w związku 
-z 

art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych

osobowych:
-prawodoprzenoszentadanychosobowych,októrymmowawart.20RoDo;
.napodstawieart.21RoDopIawosprzeciwu,wobecprzefrvarzańa
danych osobowych , gdyż podsiawą prawną przetvvarzartia Pani/pana danych

osoLowych jest art. 6 ust, 1 lit, c RODO,



odniesieniu do

danego administrat";; 1$ poaliotu yńń*raąó.go istnieje obowiązek wznaazęfia

i;p;L"." ochrony danych .osobowych, , : _

** wyjaśnienie: skorzystanie z pravła do sprostowania nie może skutkowaó zmianą

wyniku postepowania I udziel..i" "*ii;ilo_*r:T"ro 
ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie ńoze naruszać integralności

protokołu oraz jego zńączńków, 
nie ma zastosowania w

;;; ŃYjaśnienie:- prawo do o.graniczenia przetwuzaria

odniesieniu do przechowywania, *..;i" ;ńwoi,niu korzystania ze środków ochrony

prawnejwceluochronyprawinnejosoby.f'"ycznejlubprawnej,lubzuwaglna
ważne względy intęresu publicznego ijnii'Európejst<iej lub państwa członkowskiego,


