
Strzelce Op., dnia I2.0ż.202Ir.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnle z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679'z dnia 27 kwtetnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywry 95l46WE (ogólnę rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.
IJrz.IJE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w
Strzęlcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100
Strzelce Op. tel.77146I-34-80 reprezentowany pIzez Dyrektora Domu

. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w
Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest Pan Piotr Czusik,
kontakt: iod@)poiviiłtstrzelecki.pl, tel.77 440 l7 82

o pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. i lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielęnie zamówienia publicznego na

,,Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłonnych i
anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op, zf/rią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strazacka 8.

w trybie zapytantaofertowego (zgodnie z regulaminem zamówień publicznych).
o odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawy z dnta II
września ż0I9r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019), dalej ,,ustawa Pzp,";

o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ar:t. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielęnie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cŃy czas trwania umowy;

o obowiązek podania przez paniąpana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziilcm w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznęgo;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustav,ry Pzp

o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. i5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie afi. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądanta od administratora ograniczenia
ptzetwarzania danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa
w afi. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że ptzetwarzante danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z at1. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych: "
- plawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanta
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek v,ryznaczenia
inspektofa ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą
wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaó integralności
protokołu oraz jego zńączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanla nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania zę środków ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważnę względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


