
zgodnie z art.,, ffli'ii'^r'i;ź;Wffi"" #1#ffiT,J"i3jl[iŁo i Rady (uE)20161679 z dnia 27 kwietnia 20iar. w sprawie o.n on} osób fizyc znych w związku zPtzetwaruaniem danYch osobowych i w sprawie swoboónego przepływu takich danychoraz uchYlenia dYrektYwY 95l4owe (ogń" ,orporiąił"ni" o^ocńoni" ńy.h) (Dz.Utz,UE L 1I9 z 04.05.2016, str. r;, Ja.j ,,no'oo]i*inro.muię, z.,o Administratorem pani/pana danych osobowyclr iest D9m pomocy społecznej wStrzelcach oP, 
.z !!Ę w Szymiszowie i nrią-#ieśnicy, ul. Strażacka 8, 47_100Strzelce op. tel.771461-34-80 ,.pr.r.ntowany przez Dyrektora Domu. 

lTi".,:1"T%:.T"i,ŁO.::t1::_"_*1r.l, y. n,i*1, Pomocy Społecznej w

Strzelce Op., dnia 07.02.202h.

i[,,:H"i,oor|,;;,#;u_"*1.,:.7,Ti,,i:".,:::,^,:{r,:^il,;;;:J"."#i,lTiJ".,o,KuIltaK[; looippowtatstzelecki.pl, tel.77 440 I7 82. 
*.;HrA*i jT"_:::|::: o1r.i**r^" będą na podstu*i. aft. 6 ust. 1 lit. CRoDo w celu zy\7anvń z postępowaniem o ,ori.rJ,i. ,l,i.i']ii; 

r 
''t' 

U

Publicznego na ,,WYkonanie świadcŻeń polegając}ch nabadaniu profilaktyc znych,sanitarno-ePidemiologicznych,kierowcy pracowników w Domu pomocy Społecznej wStrzelcach oP, z n]la w 
-Sz}miszowió 

i nrią w ieśnicy ul. Strazack u§ ąl_tooStrzelce op." w trybie zapYania ofe.tow"go'rń.-iilr 8 ustawy pzp.)o odbiorcami pani/pana danych osobowy.t 
-uęoą 

oriuy lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja póstęp";;r;; oparciu o art" 8 oraz art.96 ust, 3 ustawY z dnia 29 stycinia- 2ooąr. - p;" zamówień publicznych(Dz. U. z 20t7r. poz, I57g i )OtS;, dalej ,,usiaiira Pzp,'';r Pani/Pana dane osobowe będ,ą ptzecłr9*r*urr", ,goanió z art.97 ust. 1 ustawyPzP, Przez okres 4 lat od dnia'zakoń.r,Jnlu f"rlffiuniu o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy prżekłicza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania u*o*};o obowiązek Podania Przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio pani/panadotyczących jest wymogiem ustawowy.m ókreslonym w przepisach ustawy pzp,związanym z udziałęm w postepowaniu o uori.t.rriu 
.zamowięnia publicznego;konsekwencje niepodania j<reślonych a*y.rr-*vniG ą z ustav,ry Pzp;r Posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;

;ffij#",łr]e 
art, 16 RoDo prawo do sprostowania pani/pana danych

-na Podstawie art, 18 RoDo plawo żądania od administratora ograniczeniaptzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem prz}|adków, o których mowaw art. 18 ust" 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przćtwarzanie d,any.r, 

".óu"ń"i Pani/Pana d,otyczącychnarusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:

;T"u'J#Xf;] 
z art, 17 ust, 3 lit, B, d tub 6 nooo prawo do usunięcia danych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;- na podstawie art. 21. RoDo prawo sprzeciwu, *ob.. przetwarzaniadanych osobowych, 
9dyz 

podstawą prawną ptzetwarzania pani/pana danychosobowych jest art, 6 ust. l lit. c ńOOO.



*Wyjaśnienie: info
danego administratora lub podmiotu przetwarzająóego-istnieje obowi ęek wyznaczęnia
ilrg_._kart ochrony danych osobowych.
8* WYjaŚnienie: skorzYstanie z ptiwa do sprostowania nie moze skutkować zmianąwYniku PostePowania o udzielenie zamówiąria publińego ani zmianąpostanowieńumowy w zakresie niezgodnYm z ustawą Pzp oraz nie może naruszaó integralnościprotokołu oraz jego załącznikow.
***.WYjaŚnienie: 

Prawo do ogranic zenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do PrzechowYwanii, w celu 
"apewnie.ria 

ńrzystania ze środków ochronyprawnej w celu ochrony praw innej 9p9y-nry crń ń p.u*rrej, lub z uwagi nawaŻnę względY interesu publicznegó unii- Európe;sń.; il pansńa ."łońowskiego.


