
Strzęlce Op., dnia 25.02.20I9r.

Klauzula informacyjna o przetllvarzaniu danych
Zgodnie z art. lj Lrst. 1 i ż rozp<ll,ządzenia Parlametltu Er,rropejskiego iRady, (LIE)

2016167()'z dnia 27 ltrłietłlia 2016r. rł, sprirw,ie ochrony osób t'iz1,,cznych w związku z
przetu,arz,aniem danych osclbowyclr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz trcl.ylenia dyrektywy 95/46WE (ogolne rozporządzente o ochronie danych) (Dz,

Urz,UE L 119 z 0Ą.05.ż016. str, 1), dalej ,,RODO", inlbrmuję, ze:

o Administratorem pani/parra danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-100
Strzelce Op. te1. 7]l46i-34_80 reprezentorvany przsz D,vrektora Domu

o Irrspektoren oclrron1,, darll,clr cisobow_vch w Domu Pomocy, Społecztlcj rł,

Strzelcach Op. z filią rł, Szymiszol1,ie i lilią w Leśrric1,, jest Pani Monika
F're.jliclr, kontakt: i,.l_'.l_t{;,lli!ł1l!i,ldi,ii:l_i:j, tel. 71 440 17 82

o Pani/Pana dane osobowe przętwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego na: ,,S\Ą,iadczerrie usług w zakresie przeglądow technicznyclr.
czynności konserrł,ac}jnycl', napraw sprzętu gaśniczegcl naleźącego do Domu
Pomocy Społeczne.i w Strzelcach Op. z tilią w Szyrt-iiszolł,ie i filią w Leśnicy,
irl. Strtrzaclta 8" lł 1r1,,bie zapl,tania of'erlolr,ego (art.4 pkt.8 Llsta\ry pzp,)

o ()dbiorcarrri iJatri/pana clatly,ch osoborł,ych będą osoby lurb podrr'ioty. ktori,m
udostępniona zostanie dokumęntacja postępowania rł, oparcitl o art. 8 otaz art,

96 ust. 3 ustawy z dnla ż9 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 20I7r, poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp,";

o Pani/Pana dane osobou,e będą przechowyrvane. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp. przez okres 4 lat ocJ dnia zakonczenia posteporvanitr o uldzielenie

zamor,vienizr. a jezeli czas trwania ttmor,vy, przekracza 4 lata. okres
przechow_vrł,ania obejnlrrje cał1, czus tt,tł,lilriu Ll11lo\\),,:

o obowiązek podanla przez panią/pana danyclr osobowych bezpośrednio pani/pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
zwlązanym z udział.em w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznęgo'
konsekwencje niepodarria określon_vch clanych rłynikają z ustaw1, Pzp;

o posiada parriipan:

- na podstawie art. 15 I{ODO pra\Ąi() clostępu clo clanych osoboiłych Par-ri/Pana

clot1,,czacych:
_ na podstarvie art. 16 RODO prawo do sprostowania PaliiiPana danyclr
osoborł ycll"'':
- na poclstawie art. 18 RODO prawo żądanta od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzężęniem przypadków, o ktorych mowa
\\ art. l8 rrst. 2 RODO'"':
- prawo do wniesierrra skargi do Prezesa Urzędu Ochron1, Danych Osobor.łrych,

gc11, uzna Parri/Pal-r. ze pfzet\Ą,alzanie clanl,ch osclbcirł,vch PaniiPana clotl-czącvch
narusza przepisy RODOI

* nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z at1. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO plawo do usunięcia danych
osobowych:
- prawo do przenoszenia danyclr osobowych" o któryrn mowa w art. 20 RODO;
- lla poclstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwtt. wobec przetrł,arzania
c'lanych osoboi,r,\,ch. gdl,z podstarłą plil\Ą,llą przetv\afzatlia Pani,/l)ana dallr,ch
osobow_yclr jcst ar1. 6 rrst. 1 1it. c RODO.



"Wy;aŚnienie:infbrmacjawtymzakresiejestWymagana,jeżeliffi
danego administratora lub podmiotu przelwarzającego 

-istnieje 
obowiązek wyznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.
** WYjaŚnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą
wYniku PostePowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowY w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszaó integralności
protokołu oraz jego załącznikow.
*** WYjaŚnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do Przechowywania. w celu zapewnienia korzystania ze śroclków ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waŻnę względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkońkiego.


