
Klauzula informacyjna dot, przetwarzania danych

zgodnie zań, 13 ust. l i z ,o.io,iiai.iia parlam'entu Europejskiego i RadY (UE) 20f_6/6J9ż

dnia 27 kwietnia 2016 r. w .bi"*L o"nrony osób fizycznych w związku z pżetwafzan'em

danvch osobowych i w ,prluil" ,*oUoJńego po"pły*u takich danych oraz. uchylenia

ffiJ;t,;ń--ó;;;6^^/e togór;"i-oriórz#""i" o ochronie danych) (Dz. t)rz. UE L 119

)'oą,Ós.Źorc, str. 1) dale,i "RoDo', 
informujemy,.że: h^_^^.. c^^t^^

r i łoń,"irtilior"ń pa,nvpana 
, 

J".vćń, ośobowy.ch jest Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach opolskich , iirią * śźvńi*zowie i iilią w Leśnicy, ul. strażacka 8, 47_1oo

Śto"ń"Ópor.rie,te:.77 461 34 80,

2) lnspektorem danych osoŃyin w starost*ie powiatowym w strzelcach opolskich jest
-' 

i];; ;i;i;ć.usik'rontakt: ńópowig!§jE9ję!!.p1, tel, 77 440 17 82',

3) Pani/Pana dane osobowe=ize-twarzane będą na p_odstawie ań, 6 ust, 1 lit, c RoDo

w celu związanym , "po,tępo*"niem 
. Ó ^udzielenie 

zamówienia publicznego

pn,: Stała konseruacja urząii"łlŻ*igowych w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

Op. z filią w Szymiszowi3-i łid * LSi,icy 
.u]] :]Tżacka 

8 , do któreoo nie mają

zastosowania przópisy ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) odbiorcami Pana/Pani or"v.ń 
"r"u,"rv.h 

będą osobylub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja poŚtępowania w oparciu o:,n, ,!4 ustawy z dnia 1 1 wześnia 2019

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

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowy *"n" p.,")okres 4lat od dnia zakończenia
'' illuńff; ; ;;6i" )ań,ł*ńnia, ń sposób gwarantu,iący jego nienaruszalność.

Jeżeli czast*ani"urorv-płl1r""i.ii.t,ŻamawiilącyprzechowujeumowęPzezcalY
czas tMania umovvy.

6) Ó;"*ią;;k póOanil przez PanatPanią danych. osobowych jest wymogiem ustawowym

określonym * prz"p,.""t ustawy Pzp, związanym z udzialem W postępowanlu

o udzielenie zamówienia publicznego,
zl w oonńsióniu oo pani7ian" ońy"r,r osobowych 

. 
decyzje nie będą podejmowane

' w sposób zautomatyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:", :"#;"d;i"*i;","rt. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
_ 
-,i" 

pijrt"*l" ań. 16 RoDo prawo do Sprostowania Pani /Pana danych osobowych"-;

_ na podstawie ań. 18 Roóó;;*ó-iąó"ni" od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowv"n.. ił"i,I"z"nie-ń pzvpaOXOw, o których mowa w art, 18 ust, 2

RoDo--*;
_ orawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

;#§fi ; ffi;tń;iońro*śrirn Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenla, 
.

§ńro ńi"r"ia'Urzędu Ochrony Danyóh Osobowych (PUODO)

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

9) Nie pzysługuje Pani/Panu:
_G )ń'ńr.źń. ,17 ust. 3 iit. n, o ruo e RoDo prawo do usunięcia danyń_osobowych;

-;rilil;-ń.oszenia dańych osobowych, o którym mowa w ań, 20 RODO;

_;;;;il;i; rń. 21 RoDó ó;*o rprz"ói*u, Wobec pżetwalzania danych osobowych, gdyź

podstawą prawną przetwaoJnń i"ńilP"na danych osobowych jest ań; 6 
"u?! _1 

l|t;j,|ODO
- Wyjaśnienie: informacja * ,vi*',"k*,i" i""l ń,11q:::,^,,:,",]! w Ódniósienfu' do danego administratora

lub podmiotu przewv arza]ącego lstnieje obowiązek Wyznaczenta lnspektora ochrony danych osobowych,

-- Wyjaśnienie: skolzystanie z prawa do sprostowania ni: T,9:" 
skutkować zmianą Wyniku postępowanla

ó udzielenie zamówienla puullcznlgi Jni imiJną wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy. _^^ł^_^.^,óńió M, ^.lńiAśiAnil l .ló nrżechowv---Wyiaśnienie:prawodoo9raniczeniapŻetwaŻanianiema.zastosowaniaWodniesieniudopęechowywanla'W

celu zapewnienia korzystania ;;;i6;;,ńńy prawne,i lyq.y ""lu 
ochrony praw innej osoby fizycznei lub

prawnej, lub z uwagl nu *uzn" ńdiiJv ini"i""u p|'iur]irn"gó Unii Europejskiej lub pańslw członkowskich.

10


