
Klauzula informacyjna dot. pĘetwarzania danych
Zgodnie z ań.. 13 ust. 1 i 2 rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2O16t679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46^NĘ (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, l)z. UE L .l 19
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RoDo', informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

w Stzelcach opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-1oo
Stzelce Opolskie, tel. 77 461 34 80,

2) lnspektorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich jest
Pan Piotr Czusik kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl , tel.77 440 17 82;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwazane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RoDow celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku chloru w Domu Pomocy
Społecznej w Stzelcach Op. z filią w Szymiszowie ifilią w Leśnicy ul. Strażacka 8, do
którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania W oparciu o ań. 74 ustawy z dnia 'l 1 Września 2o19
r. - Prawo zamówień publicznych), dalej ,,ustawa Pzp,";

5) Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane plzez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli czas trwania umowy przekra Cza 4lata, Zamawiający pzechowuje umowę pzez cały
czas tnłania umowy.

6) Obowiązek podania pzez PanalPanią 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 żądania od administratora ograniczenia pżelwalzania
danych osobowych z zastueżeniem pzypadków, o których mowa w ań. 18 ust. 2
RoDo---;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruSzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-'193 Warszawa
Telefon,.22 531 03 00

9) Nie pzysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W ań. 20 RoDo;
- na podstawie ań. 2'l RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwazania danych osobowych, gdyź
podstawą prawną pżetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art..6 ust. 1 lit. c RoDo.
'WyjaŚnienie: informacja W tym zakresie jest Wymagana, jeżeli W odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetważającego istnieje obowiązek Wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
'- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaó zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamóWienia publicznego ani zmianą Wyniku postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego ani
Zmianą postanowień umowy,
"-* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia pżetwarzania nie ma zastosowania W odniesieniu do pżechowywania, W
celu zapewnienia kozystania ze środków ochrony prawnej lub W celu ochrony praw jnnej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na Waźne Względy interesu publicznego Unii Europe.iskiej lUb państw członkowskich.


