
KI a uzu la i nformacyj na d ot, przelu arzan i a d a nych

Zgodnie zań.ls u.i.'fli ,o.por=ąar"ńi" P.rt"*"ntu Europejskiego iRadY (UE) 2016/679z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o.ńiony osob fizycznycń w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swooooń"go p""błvwu takich danych oraz uchylenia

dvrektvwv 95/46^/VE (ogolne ,o=poi=ąar"nT" ó oc,rrionie danych) (Dz. Urz, UE L 119

ź'oą.óis.źol6, str. 1) dalej "RoDo', informujemy, że:

1) Administratoreń pańipan" oany"n'-óśóno*y"h jest Dom pomocy Społecznej

w Strzelcactr opotst"ń itirią * sźyńl.rowie iłirią * Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47_100

Strzelce Opolskie, tel.77 461 34 80,

2) lnspektorem o"n-v.ń o.oĘoulryh w Starostwie powiatowym w Strzelcach opo1skich jest

Pan Piotr Czusrr ióntakt: iodópowiatstrzętęcki, p!,,|el,,77 440 17 82,

Pani/Panadaneosobow"poffistawieań.6ust.1lit.cRoDo
wceluzwiązanymzpostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego
pn,: ,,Dostaw ałózęk 

"rruóiritu"yjnych 
wrazzmateracem łącznie zmont7ż3m dla Domu

pomocy * strz.t"a"h Óp., niią * Szymiszowie i frlią w Leśnicy ul. Strażacka 8", do

ktorego nie mają r.rto.o*"nia pizepisyustawy prawo zamowien publicznych,

3) odbiorcami p";;ip;;i óanyi;r-., ośodońv.r. będą osobY lub PodmiotY, którYm udostęPniona

zostanie dokumentacja postępo*"ni. ń oparclu o_arl-, .74 
ustawy z dnia 1 1 września 2019

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

4) pani/pana oane oronowe nęóą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o uóźńlenie zańó*i"ńi" ń sposob gwarantujący jego nienaruszalnośc,

Jeżeli czas tnłania umowy prr"ur^oir'iiata,ZamawiĄący przechowuje umowę PuezcałY

czas trwania umowY' ]ania rlanrrnh osohr ,em 
ustawowym

5) obowiązek pooanii przez pana/panią danych. osobowych jest wymoglt

określonym w przepisach ustawy 
-brp, 

związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego,

6) W odniesi"niu Jo ńani/pana oJŃcn osobowych decyzje nie będą podejmowane
-' 

w sposób zaulomatyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

7) Posiada PaniiPan:
_ na podstawió ań. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych paniipana

dotyczących;
-napodstawieań.l6RoDoprawodosprostowaniaPanilPanadanychosobowych**;
_ na podstawie ań. 18 RoDo pr"*o'iąJ"nia oo administratora ograniczenia Przetwarzania

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

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

osobowych * ńrt*ń cźłontońxim pan/p_ana zwykłego pobytu, miejsca pracy

lub m iejŚca popełnienia domniem anego naruszenla,

Biuro prezer" uńJu ochrony Danyóh osobowych (puoDo)

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

9) Nie przysługuje Pani/Panu: l^ ..^l.^i^aia r.łanrrnh r
_ w związku z art. ll- uit. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawodoprzenoszeniadanychosobowych,októrymmowawań.20RoDo;
_ na podstawie ań, 21 RoDo prawo.pńói*u, wobóc przetwarzania danych,osobowych, gdyŻ

podstawą prawną przetwarzanla paiJpańi oanycn osobowych jest ań, 6 uśt, 1 lit, c RoDo,

* Wyjaśnienie: informacja w tym.zakresie.;es1 wv.||!]ll;^J,?,^?|i w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu prrut*"17"jłuóo Ltnl"j" obowiązek w}znaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa 9"'Jpr".t"ir-"nia 
nie może skutkowac 

'zmiańą 
wYniku PostęPowania

o udzielenie zamówienia publicznego 
"n, 

.rnńńą *yniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego anl

il',i[?J,ii:X?J#iJ-l[""T;*niczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze środkó* o"i,'iJnv pr"*ńói lun,*.99|u ochrony praw innej osobY fizYcznej lub

prawnej, lub z uwagi 
-niń^zićwzględy 

int"r'"r-u'ó,ińń"rnego Unii Europejskiój lub państw członkowskich


