
Strzelce Op., dnia 08.01.2020r.

Klauzula informaryjna o przetwarzaniu danych

Zgodrie z'art. 13 ust. I i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ż0161679 z dnia ż7 kvłiętnta 20i6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiryIu z

prietwarzantem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyvrru takich danych

iraz uchylenia dyrettyv,ry 9flaĆWE (ogólne rozp:r:3dzenie o ochronie danych) (Dz,

Urz.UE L 119 z 04.05.ż016, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, że:

r Administratorem PanilPana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w

Strzelcach op. z frlią w Szymiszowie i fiIią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 41-100

Strzelce op. tel. 771461_34_80 reprezentowany plzęz Dyrektora Domu

o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w

Strzelcach op. z niią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest pan piotr Czusik,

kontakt: iod{3),porviajstl.zelecki.pl, tel7J 440 t7 8ż

o pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RoDo w celu związanymŻ postępowaniem o udzielenie zamówienia Publicznęgo

na ,,Dostawę pieczywi au Doń Pomocy Społecznej w Strzelcach OP.z filią

w szymiszowie i ritią w Leśnicy ul, strażacka 8" w trybie zapytania

ofertowego (art.4 pkt. 8 ustawy pzp,)

. odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmiotY, którym

udostępniona zosianie dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 oraz art"

96 ust. 3 ustawy z dnia ż9 stycznia ż0O4t. - Prawo zamówień publicznYch

(Dz. U. z 20I7r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"';

o PaniiPana dane o.obo*. będą przechowywane, zgodnie z art, 97 ust, 1 ustawy

pzp, przez okres 4 lat od d^'uŻuUonczeniapostepowania o udzielenie zamówienia,

a jezótt czas trwania umowy przekacza 4 Ęata, okres przechowYwania obejmuje

cńy czas trwania umowy;
. obowiązek podania przez PaniąlPana danych osobowych bezPoŚrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ,rriu*o*y1n określonym w przepisach ustawy pzp,

,*iąruny^ i udziałem w postepowaniu o udzieleniu zamówienia Publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

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

doĘczących1'
_ na podŚtawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danYch

osobowych**;
_ na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenta

przetwarzartia danych oso_bowych z zastrzężeniem przypadków, o którYch mowa

w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowYch,

gdy urnu pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotYczącYch

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

_*-r*iąrk|r-z at1'. 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, wobec przetwarzania danYch

osobbwych, gdyż podstawą prawną ptzetwarzania Pani/Pana danych osobowYch

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



ie jest wymagana, jeże|i w odniesieniu do

aurrógo administratora lub podmiotu przetwarzĄącego istnieje obowiązek vłYznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.
**'\łyjaśnienie: śko.ryrt*ie z pravła do sprostowania nie może skutkować zmianą

wynifu postepowania Ó udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą Postanowień
umowy * 

"Jt."rie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może narlszać integralnoŚci

protokołu oraz jego zńączników.
*** 1ryrla5nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania W

odniesńiu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronY

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

łnzn" względy interesu publicznego Unii Errropejskiej lub pństwa człoŃowskiego.


