
Strzelce Op., dnia 14.I0.20l9r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia ż7 kwiętnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvłiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyvru takich danych
oraz uchylenia dyrektyvly 95l46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UE L 119 z 04"05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informuję, że:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-t00
Strzelce Op, tel.71146I-34-80 reprezentowany przęz Dyrektora Domu

o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest Pan Piotr Czusik,
kontakt: iod@porviatstrzelecki.pl, tel.77 440 17 82

o pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związartym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na ,,Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8" w trybie zapytaria ofertowego (art.4 pkt. 8 ustawy pzp.)

o odbiorcami panilpana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oruz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 styczńa 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 20I7r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa PzĘ,";

o Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończęnia postepowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przektacza 4 lata, okres
przechowlłvania obejmuje cały czas trwania umowy;

o obowiązek podania ptzez pańąlpana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

doĘczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziŃcm w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznęgo;
konsekwęncje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

o Posiada Pani/Pan:
- na podstawię art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PanilPana
doĘczących;
- na podstawię art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;
- na podstawię ar1. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
ptzetsłaruania danych osobowych z zastrzężeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do umiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:
-w zwtązku 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 art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną ptzetwarzania Pani/Pana darrych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



*Wyjaśnienie: inlormacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek vłyznaczenia
inspektora. ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nię może skutkować zmianą
wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaó integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** \ilyjaśnienie: prawo do ograniczenia ptzetwarzartia nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waznę względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pństwa człoŃowskiego.


