
Strzelce Op,, dnia 08,10,2020r,

Klauzula informaryjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z.art. 13 ust. l i 2 ,orpoffir"nii Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

ż0161679 z dnia 27 kwietnia ż016r. *'.pra*ie ochrony osób fizycznych w związku z

przetvvarzaniem danycil ;ń"y},:l l * iprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrekt yv,ry 95l46WE (ogólni lo7gor.zalzenie 
o ochronie danych) (Dz,Urz,

UE L I19 z oą.os.zótó, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, że:

o Administratorem Pani/Pana a""v.ł, osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, 
^w

Strzelcach op,zfilią w Szymiszowie i filĘ w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 47,100

Strzelceop.t"r.77146I-34.80,.p'.".ntowanyprzęzDyrektoraDomu
oInspektoremochronydanychosobowychWDomuPomocySpołecznejW

strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy jest pan piotr czusik

kontakt: iodópowiatsirzclccki,pl , telr'7J 440 l7 8ż

o pani/pana dane osobowe prrfi*urr*re będą na podstawi,, -1, 6 ust, 1 lit, C

RoDo w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego- ,ru ,,postawa-.h.*ii go.poó*.rej i rękawic nitrylowych na potrzeby

Domu ro,,'o.} śpołecznej * si.".i.ń op, z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

ul. Strazacku ó,, ń trybie zap1Ąanta ofertowego (ałt,4 Pkt. 8 ustawY PzP,)

o odbiorcami pani/pana du.y.i, osobowych będą osoby tub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 oruz art, 96

ust. 3 ustawy z dńa 29 stycznia'zooąr. - P.a*o zamówień PublicznYch (Dz, U,

z 20I7r. poŹ, tsls i 2018), dalej "ustawa 
Pzp"",

o pani/pana dane osobowe będą pizechowywane, zgodnie z ar_t,.97 ust, 1 ustawy

Pzp, przezot.", 4 lat od dnia"zakoń"r"niu postepŃania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli czas trwania umowl' pir"uou"ra 4 lata, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy;
robowiązekpodaniap,,"7PantąlPanadanych9:obo*y:l.o:-':j:::u"ioPanilPana

dotyczących jest wym.glem .rriu*o*ym określonym w przepisach ustawy pzp,

związanym i ldziałem w postepo*un1., o_ udzieleniu zamówienia publicznego;

kons"kwencj" oi"puaania tri<reślonych danych wynikają z ustawY PzP;

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

]jj'r'"T,'"* ar;l1RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowYch**;

_Ia podstawie art. 18 RoDó-pru*o żądania od administratora ograniczenia

prr"t*urrinia danych osobowych'z zastrzeżeniem przypadkow, o których mowa

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

gdy uzna pani/pan, że prze|vłarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

_w,rwiąrki-z ati. 17 ust, 3 lit, B, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych

osobowych:
-prawodoprzenoszeniadanychosobowych,októrymmowawart.20RoDo;
_ńa |oarta*ie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych , gdyżpodstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit, c RoDo.



*Wyjaśnienie: informacja w
administratora lub podmiotu
ochrony dbnych osobowych.
** WyjaŚnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wYniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może natuszać integralności
protokołu oraz jego załącznikow.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
Prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na ważnę
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

tym zakresie jest wymagana, jeżelt w odniesieniu do danego
prze§llarząącego istnieje obowiązek Wznaczenia inspektora


