
Klauzula informacyjna dot, przetwarzania danych 
__]

Zgodnie zań.13 ust. 1 i2rozporządzeii,aParlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/67.9z

dnia27 kwietnia 2016 r, w sprawie o.ń1.ony osob fizycznych w związkuzprzelwarzanlem

danych osobowych i w sprawie ,*onoJńugo prrubłv*u takich danych oraz uchylenia

dvrektvwv 95/46^/vE (ogolne ,o.poiriirunL Ó ochionie danYch) (Dz, Urz, UE L 119

)'oi.ó|s.źol6, str. 1)dalej ,nopo', informujemy, ze: 
i

1) Administratoreń 
- 
ńJńip.n" ornv"t-.,"_-.J.io"*y.9r..' jest Dom . P3m9cv SPołecznej

w Strzelcach opolskich z filią * sźv*i.ro*i" i iiIią * Leśnicy, ul, Strazacka 8, 47_100

Strzelce Opolskie, tel,77 461 34 80,

2) Inspektorem danych osoĘo1l1ch w starostwie powiatowym w strzelcach opolskich jest

pan piotr Czusik kontakt: igct@ptwiatgttąęlęqki Pl ,.tel,.77 44O 17 82,

pani/pana dane osobowe przetwarrunffiĘnffistawie ań,6 ust, 1 lit, c RoDo

w celu związanymz postępowanlem o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: ,,Dostawa matęriaiJw'opatrunko*y.r, nu potrzeby Domu pomocy w Strzelcach op, z

filią w Szymiszow[ i nrią * 1esnici ul. Sńzacka 8", do ktorego nie mają zastosowania

Óńpisv uit.*y Prawo zamówień publicznych;

3) odbiorcami p.n"iń*i danych b.olońv.ń będą osoby lub podmioty, ktorYm udostęPniona

zostanie dokumentacja postępo*rnń ń opaiciu oart",74 ustawy z dnia 11 września2019

r. - Prawo zamowień'publiczńych), dalej "ustawa 
Pzp"',,

4) pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4lat od dnia zakończenia

postępowani" o uJii"lenie zamo*i"nia w sposob gwarantujący jego nienaruszalnośc,

Jeżeliczastnruania umowy prze*racia4l'ata,Zamawiijący przóchowuje umowęPrzezcałY

czas tnruania umowy' Dania rlanrrnh nqnh ,em 
ustawowym

5) obowiązek p"J;;; przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogt

określonym w przepisach ustaw! bzp,'związanym z udziałem w postępowanlu

o udzielenie zamówienia publicznego,

6) W odniesieniu do pani/pana fficrl osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób r.uńrłyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

7) Posiada Pani/Pan:
_ na podstawiJ ań. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana

i"#'rXJ.T*i" 
",t 

16 RoDo prawo do sprostowrlię |?i] 1|?:191l* "'9j9*l_'I:i^
_ na podstawie ań, 18 RoDo pr"*ó ządaniaod administratora ograniczenia przetwarzanta

danych osobowych z zastrzeż"ni"ń przypadkow, o których mowa w ań, 18 ust, 2

:!ffin" wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych w państwie członrońkim panr/pana zwykłego pobytu, miejsca pracy

lub miejŚca popełnienia domniemanego naruszenla.,

Biuro prezer;"U;.Ń; ochrony Danyóh osobowych (pUoDo)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

9) Nie przysługuje PaniiPanu:
_ w związku z art, ll ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawodoprzenoszeniadanychosobowych,oktorymmowawań.20RoDo;
_ na podstawie ań. 21 RoDo prawo,pńói*u, wobec przetwarzania danyóh osobowych' gdyŻ

podstawą prawną przetwarzania pan!/Fańa oanycrr osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit, c RoDo,

* Wyjaśnienie: informacja w tyT, zakresie. jerl *yl191l?iJ.j,'^?li w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu przewuarzającego istnieje obowiązek wyznaczenń inspektora ochrony danych osobowych,

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa oo'łń.to*ania nie może skutkowac zmianą wYniku PostęPowanta

o udzielenie zamowienia publicznego un, ,*,*ną wyniku postępowania o udzielenie zamowienia publicznego anl

il',iir?J.?,'lXlT:fff,""Yó,"niczenia przetwarzania nie ma zastosowania_*:9::::]::lu do przechowYwania, w

celu zapewnienia korzystania ze środko* #;;"y p;"*nli Iuo w celu ochrony praw innej osobY fizYcznej lub

prawnej, tun z uwagl'n; ;;" względy int#,u óuońć,n"go Unii Europejskiój lub państw członkowskich


