
Strzelce Op., dnia 22.09.2020r.

Zgodnie z art.,, .[ii']'"r':;ź;W#"" J;ffi"iil"iłJĘo i Rady (UE)20161679 z dnia 27 kwietni^ ;;i;;.'* sprawie 
".hr;;; osób fizyc znych w związku zPrzetwarzaniem danYch osobowYch i w sprawie swoboónego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/4ÓwE r"gń, ,:;ń:;;;ńrrie o.".ń;;i;jJnych) (Dz.Urz. UE L 11g Ź oą.Ós.zoi;, ;;. jl] ou'.j ,,RoDo.i informuję, ze:o Administratorem Pani/Pana dłnych osobowyc}r 3..t lo.n Pomocy Społecznej w

§r,?::'3 łor:"rił)Ł,§_l'r-'.'"*i'"i 
r,rii'#i.*icy, ul. strazact<a 8, 47-100

oInspekto..ń,;#fi;il;"":::o:'fr:f T"i#;.i"r#:i§"i:;;_
ią',łf,1'l"r"a**ime,utl,;,riiił:iłr'i,.s,,i.y:l,.tb""ńtrczusik,' 
iH3"T.3i:"-.:.:"_* 

it prff**.ane będą nu pod.tu*i e att.6 ust. 1 lit. c
na,,Dostawa',]i,xHłó"ffi'f'"ilffi 'Ęi"Ę3L"rx""T:*§r"',:.Ttr

i"*TfTi.-""* łrł:**oifl|§ix?ffi ;łii;",s"i.y "i.s,,.","ń d" w trybieo odbiorcami Pani/pana aanych 
"::,o:ylń ó|aą o.ouy lub podmioty, którymudostęPniona zostanie aokumeniacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust, 3 ustawy z dnia 29 stycznia- 200Ąr. - p**o ,amówień publicznych(Dz. U. z 2017r. poz. tSlg i-"ZOl8), dalej ,,u.;;; Pzp,'';o Pani/Pana dane o;9bole ouou o:-.^.l"-y *^ł",1|,s"rdnić z art. 97 ust. 1 ustawy

IT;r!r'r'ZX"'rT:::r' 
oa a'i'ł"łuo,ńczenia postepoivania o uJziet".,illamówi.niu,

"ńy ".u, Ń"lTTl;il,:- Przebacza4lata,ok ., prr..t o*y*uniu ou..;.nui.
o obowią"k Po_l:niu P'rĆ, Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

:ł{;:#łł :'jilifi*T#?§Hff |fi ,,:,:1T 
w przepi s ach ustawy pzp,

. i:fffi:;;niepodania "il;śfi"r.ł, au,,y"t óń;^:?,:'o:,tr ;ńliczneso:

ili.#;'ff'e art, 15 RoDo Prawo dostępu do danych osobowych pani/pana
- na Podstawie art, 16 RoDo Prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych**;-na podstawie art. ls nooó p.u*o iądania 

"J "a*i'"i.ttńora ograniczenia
#Tl:",T"i§ TTbrr3.*-b"*yór' 

z zasttzeżeni.,o prrńadków, o których mowa
- prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych,fli"#iJfrli*,-' n""i*u.!#i' aunr.r, tr"u"Ój p anilp ana doty czący ch
rue przysługuje Pani/Panu:

;T"rTł:i: 
z ari' 17 ust, 3 lit, B, d lub e RoDo pi-aw-o do usunięcia danych

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o kJórym mowa w art.20 RoDo;- na podstawie art. 21. RoDo o.uń'sprzeciwu, *""b.; przetwarzania



*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
*x \ilyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiartą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oruz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego zńączntków,
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z lvłagi na
ważnę względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa człoŃowskiego.


