
Kl a uzu ta i nfo rmacyi na d ot, przebll arzan i a d a nych

Zoodnie zar-,13 ust. 1i2rozporząazeii'a'iarlamentu Europejskiego iRadY (UE) 2016/679z

ańia zl kwietnia 2016 r. w sprawie o.ńiony osob fizyczny"ń * żwiązku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawi" swo[o-Jń"go p""błv*u takich danych oraz uchylenia

clvrektvwv 95/46^/VE (ogolne ,orpoiłń"ni" Ó ocirionie danYch) (Dz. Urz. UE L 119

;'il:dś.rbro, śtr. 1) dalej ,RoDo", informujemy, że,

1) Administratorem Pani/Pana o"nv.r,",-ośdoowy9n lest Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach opolskich z filią w slvńi.ió*ie i iitlą w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 47_100

Śtrzelce Opolskie, tel,77 461 34 80,

2)lnspektoremdanycho99Ęoryy:hwStarostwiePowiatowymWStrzelcachopolskichjest
Pan Piotr Czusikkontakt: iod@powiatstrzelecki,pl ,,|e|,.77 44O 17 82,,

pani/pana dane osobowe przetwarr.n§ffi* p6óstawie ań,6 ust, 1 lit, c RoDo

wceluzwiązanymzpostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego
pn.: ,,Dostaw" .ł,.ńii g",l,ł arczej:";;,;"bl O:ll Pomocy w Strzelcach Op, z filąw

Szymiszowie i friią w Leśnicy ul. Straiacku ó", do ktorego nie mają zastosowania przepisy

uri"*y Prawo zamówień publicznych,

3) odbiorcami p",i.ip"niJ"ńy"rro.obowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępo*"ni" ń opaiciu o art. ,74 
ustawy z dnia 1 1 września 2019

r. - Prawo,".bń"ń'ńuOri"ńy,h), dalej "ustawa 
Pzp"',,

4) pani/pana o"n" orodowe bęóą przechowywane p^ez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowan,"'J uór[r"ni" ż"ńó*i"ńi., ń sposob.gwarantujący jego nienaruszalność,

J eżeli czas tnruani a u m owy prr"x, 
^.i^ł 

iata, żamawiiiący przóónowuj e u m ow ę przez cały

czas tnrania umowy,
5) obowiązek p"j;;ń przez pana/panią 

_d_uny_:|,^11*owych 
jest wymogiem ustawowyT

określonym w przepisach ustawy izp,-związanym z udziałem w postępowantu

o udzielenie zamówienia publicznego,

6) w odniesieniu do pani/pana ja'Ńcn osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób r"uórłyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

7) 
:";:,T"!3i}fi3n'.n. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

9"'#'rxJrt*i" 
"rt, 

16 RoDo prawo do sprostowr|i? |?:]1|?l191l'_h 
osobowych**;

_ na podstawie ań. 18 RoDo pr"ńo'iąo"ńia oo.administratora ograniczeniaPrzetwarzania

danych osobowych z zastrzeż"nl"ń órrypadków, o których mowa w ań, 18 ust, 2

13r:il:" wniesienia skargi do organu nadz.orcze9o zajmująceoo, sie ochroną danych

osobowych w państwie członXŃŚrim P,l|_?l' zwykłego pobytu, miejsca pracy

l ub miejŚca popełnienia dom niemanego naruszenla,

Biuro preze.; "LJ-;il, Ęh rony oanyón osobowych (puoDo)

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

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
_ w związku z art. ll- uit. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danYch osobowYch,

- prawo do przenos zeniadanych osobowych, o ktorym mowa w ań, 20 RODO;

_ na podstawie ań. 21 RoDo prawo ŚÓńói*u, wobec przetwarzania danych osobowych' gdyz

podstawą prawną puetwarzania panilpana danych osobowych jest ań, 6 ilst, 1 lit, c RoDo,

* Wyjaśnienie: informacja W tym,zakresie. j".l y_ii9:ll;^,,1,_?" w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu pr."t*"Llił"go ttni"Ju obowiązek w}znaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

** Wyjaśnienie: skorzystanie. z prawa 
9_"" 

JnÓ.tofuania nie- może skutkować zmianą wYniku PostęPowanla

o udzielenie zamówienia publicznego un, ,riJną ńvniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego anl

il'fiir?.t""*Xi""$,"ł*X1""Yó,"niczenia przetwarzania nie ma zastosowania *:9]::]::lu do przechowYwania, w

celu zapewnienia korzystania ze środko* o"iiionv prawnej luĘ y.99|u ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, luo z uwaji'-n;;ililstęoy int#s-u ó,.ińńćrn"go Unii Europejskiej lub państw członkow


