
Kla uzu !a i nform acyj na dot. przebł,t arzan ia da nyc h
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o1 6t679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danYch osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46^/VE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119
z04.05.2016, str. ,1) dalej ,,RODO', informujemy, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie ifilią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,47-10Ó
Stzelce Opolskie, te\.77 461 34 80.

2) lnspektorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach opolskich jest
Pan Piotr Czusik kontakt: iod@powiatstrzelecki,p| ,tel.77 44O 17 82;

3) Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RoDo
wceluzwiązanymzpostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego pn.:
,,Sukcesywna dostawa soli firmy Ciech w pastylkach do stacji uzdatniania wody i
Przeglądy stacji oraz serwis odwróconej osmozy w pralni w Filii DPS Szymiszów, ul.
Strzelecka 2" do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych;

4) Odbiorcami Pana/Panidanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o arl. 74 ustawy z dnia i1 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych), dalej ,,ustawa Pzp,";

5) Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane pżez okres 4 lat od dnia zakoń czenia
PostęPowania o udzielenie zamówienia, w sposob gwarantujący jego nienaruszalnośó.
Jezeliczas tnłania umowy pzekracza4lata,ZamawiĄący pzechowuje umowępzezcały
czas tnłania umowy.

6) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreŚlonYm W przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:
- na Podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana
dotyczących;
- na Podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na Podstawie ań. 18 RODO prawo ządania od administratora ograniczen ia pzetwarzania
danYch osobowych z zastrzeżeniem pzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO***;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowYch W państwie członkowskim Pani/Pana zwykłegó §obytu, miejsca pricy
lub m iejsca popełn ienia dom n iemanego narus zenia.
Biuro Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2,00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

9) Nie przysługuje PaniiPanu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszelia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RoDo;
- na Podstawie ań. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwazania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwazania Pani/Pana danych osobowych jest ań. Ó ust. 1 |it. c RoDo.
- WYjaŚnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub Podmiotu Przetv,tarzĄącego istnieje obowiązek rłlznaózeniainspektora ocrlńńy Janycn Ó*Ótory"n.** WYjaŚnienie: skorzYstanie z prawa do sprostowania nie może skutkowae zmiańt *y;ik" postępowania
o udzielenie zamówienia Publicznego ani zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówiónia publicznego anizmianą postanowień umowy.
*"*.WYjaŚnienie: 

Prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, wcelu zaPewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony pra*inńei Ósof,y n.y.rnó; lun
Prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii EuropejsriÓl'tuo p",i"ń 

"rłóńkowskich


