
Kla uzu la i nformacyj na dot. przetw arzan ia danych

Zgodnie z art. 1s u.i.-i iż rozpoządz"ńi" p"rt"."ntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle o"ńrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodń"go prr"błvwu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy, 95/46^/vE (ogolne 2.ygrraa."ń ó octrionie danych) (Dz, Urz, UE L 119

ź'oą.ois.źo16, str. 1) dalej ,,RoDo', informujemy, że:

1) Administratorem panilpana oanyóń' osónowycrr jest Dom PomocY SPołecznej

w Strzelcacrl opolsrilń itiiią * sźvńi.rowie iłilią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,47_100

Strzelce Opolskie, te''.77 461 34 80,

2) lnspektorem danych osobowych w starostwie powiatowym w strzelcach opolskich jest

Pan Piotr Czusik'kontakt: iodbpowłatstrzelęcKi,pl, tel,,77 440 17 82,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzanJbffiffiodstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RoDo

w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: ,,Zakup i dostaw! ręt u*i. nitrylowych dla Dolu Pomocy w Strzelcach op, z ft]lią W

Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8", do ktorego nie mają zastosowania przepisy

usiawy Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami panaipaniJanycn-osobowych będą osoby.lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania ń opaiciu o_ań.74 ustawy z dnia 11 września2019

r. - Prawo zamówień publicznych), dalej ,,ustawa Pzp"',,

4) pani/pana danó osobowe bęóą przechowywane przez okres 4lat od dnia zakończenia

postępowania ó uozielenie źamowńnia, w sposob gwarantujący jego nienaruszalność,

Jeżeli czas trwania umowy przel<racia4iata,zamawiójący przechowuje umowę przezcaly

czas tnłania umowy.
5) obowiązek poo"nii przez pana/panią danych. osobowych jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustaw/ bzp,'związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego,

6) w odniesieniu do pani/pana djnych osobowych 
. 
decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

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

dotyczących;
_ na podstawie ań. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani lPana danych osobowych**;

_ na podstawie ań. 18 RoDo prawo żądanłaod administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeż"nl# przypadkow, o których mowa w ań, 18 ust, 2

RODO***;
_ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danYch

osobowych w panstwie jonxowŚrim pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca PracY

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenla,
BiuroPrezesaUrzęduochronyDanychosobowych(PUoDO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
_ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

_ prawo do przenosr"ń^danych osobowych, o ktorym mowa w ań. 20 RoDo;
_ na podstawie art, 21 RoDo prawo.prreti*u, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 ust, 1 lit, c RoDo,

- wyjaśnienie: informacja w tym zakresie, jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu p,."t*ull]'ą"uóol'rtni"'" obowiązek rr,rlznaózenia inspektora ochrony danych osobowych,
** wyjaśnienie: skorzystanie z prawa oo Jpństoiuania nie -może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy.
*** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia, przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze środkó* o"ńrony prawnej lub.*,99|u ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi n'" *izn" względy interesu publicznógo unii Europejskiej lub państw członkowskich


