
Strzelce Op., dnia 0|,01,ż020r,

Klauzula informaryjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. I i ż ,orpoirądr"nii parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Ż1rctary z, dnia 2] kvłiętnia ż016r. w sprawie ochrony osób fizYcznYch w związku z

przetwarzańem darrych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

iraz uchylenia dyrekt,rywy 95l46wE 1ogolnó rozporządzenię o ochronie danych) (Dz,Urz,

UE L tig z 04.05.2Ó16, str. 1), dalej ,,RoDo", informuj9, że:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w

Strzelcach op"z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47_100

Strzelce op. tel. 7714'61_34_80 reprezentowany ptzęZ Dyrektora Domu

o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w

Strzelcach op. z frlią w śzymiszowie i fitią w Leśnicy jest pan piotr Czusik

kontakt: ioclQ.).porviatstrzęlecki.p1 , tel 77 440 I7 82

o pani/pana dane osobowe prrit urrune będą na podstawie art, 6 ust, 1 lit, C
RoDo w celu związarrym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego na ,,ZaLup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy

śpołe.rr"J w Strzelcach op. z ftIiąw Szymiszowie i fitią w Leśnicy ul. Strażacka 8"

w trybie zapytaria ofeńowego @rt,4 pkt, 8 ustawy pzp,)

o odbiorcami Panilpana danych osobowych będą osoby iub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 oraz art, 96

ust. 3 ustawy z dnia ż9 siycznia- 2004r" - Prawo zamówień publicznych (Dz. U,

z 20I7r. poz. 1579 i 20t8), dalej ,,ustawa P,p"';
o pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawY

pzp, przez okres 4 lat od dnia'zakońcr"niu postepowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeji czas trwania umowy przewacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

cńy czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez pani{Pana danych osobowych bezpoŚrednio Pani/Pana

doĘczących jest wymogiem ,rrlu*o*y11 określonym w przepisach ustawy pzp,

związanym i udzińem w postepowaniu o udzieleniu zamówienia Publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustavly pzp:'

o Posiada Pani/Pan:
- na podstaw te art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
-na podstawie art.I6 RODO prawo

-na podstawie art. 18 RODO
prze+łłł arzania danych o sobo*łych
w art. 18 ust. 2 RODO***;

do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

prawo żądania od administratora ograniczenia
z zasttzężęniem przypadkó,ł, o których mov/a

_ prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych

giy ,rnu Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

-w'związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO

Osobowych,
dotyczących

prawo do usunięcia danych

osoborłych:
- prawo do przenos zenia danych osobowycĘ o którym mowa w art. 20 RoDo;
-na podstawie art.Z1 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych , gdyżpodstawą pTawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



*Wyjaśnienie: informacja w
administratora lub podmiotu

§il||!-t..rl.;.rt wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego

przetw arzĄącego istniej e obowiązek Wznaczęnia inspektora

ochrony danych osobowych.
** wyjaśnienie: skorzystanie z plawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

ńo,^i, * ,uk*.=i. niezgodnym z usta.łą Pzp araz nie r,aże rlaruszac integralncści

protokołu oraz jego załączników.
i** yyrlaśnieniei prawo do ograniczenia ptzeŃvaruania nie ma zastosowanta w

odniesióniu do prrechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochronY

prawnej w celu ochrony praw innej osoby ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publióznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


