
Strzelce Op., dnia 18.06.2019r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwiętnia 2016r. w sprawie ochrony osób^fiŹycziych w związku z
Przetwarzartiem danych osobowych i w sprawie swoboónego przepływu takich danych
o_raz uchYlenia dYrektyvły 95l46WE (ogólne rczporządzerrie o-o.ńonie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'i informuję, że:o Administratorem Pani/Pana danych o.sobowych jest Dom Pomocy Społecznej w

Strzelcach Op. ,z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Sńacka 8, ąl-too
Strzelce op. tel. 77l46t-34-80 reprezentowany przez Dyrektora Domuo Inspektorem. ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w
Strzęlcach op., z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ;est rani MonikaFĘlich, kontakt: iodr.O,powiatstrzelecki.pl , tei.77 440 17 82o Pani/Pana dane osobowe przetwuzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 1it. CRoDo w celu zwięanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego na ,,Montaz poręczy, narożników i płyt ochronnych *-Do.rru
PomocY SPołecznej w Strzelca.! Op: z ftlią w Śzymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8 w trybie zapytania ofertowego (uft.4pkt. 8 ustawypłp.;o odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania * opur"iu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawY z dnia 29 stycznia 200ar. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 20I7r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp,'';o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawyPzP, Przez okres 4 lat od dnia zakończęnia postepowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przewacza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cńy czas trwania umowy;o Obowiązek Podania Przez Parią/Pata danych osobowych bezpośrednio pani/pana
dotYczącYch jest wymogiem ustawowym Ókreślonym w przepisach ustawy pzp,
związanYm z udziałem w postepowaniu o udzieleniu zamówienia public in"eo;'
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają , "rtń' i)p;o Posiada Pani/Pan:
- na Podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;
- na Podstawie.art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
Przetwarzania danyń osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowaw art. 18 ust. 2 RODO***;
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
gdY uzna Pani/Pan, że ptzetwarzanie danych osobowych pani/ńarr a dotyczących
narusza przepisy RODO;x nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z att. 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, *ot.. prr"t*arrińu
danYch osobowYch, gdyż podstawą prawną przetwaruanii pani/pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



*Wyj aśnienie: informu.j u

Ł:'^ę:^:9T':1:"*.," 
lub" podmiotu przetwarzająĆego"istnieje obowi ązek vłyznaczęniainspektora ochrony danych osobowych

** WYjaŚnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwYniku PostePowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowY w zakresie niezgodnYm z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać integralnościprotokołu oraz jego załączników.
***.WYjaŚnienie: 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do Przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej w celu ochrony praw innej 9p9y_n"vcznej lub prawnej, Iub z uwagi nawńne względY interesu publicznego Unii Európejskiej lub pansi*a crłonkowskiego.


