
Strzelce Op., dnia 20.07.żOżIr.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE)

zńeffig,z dnia 2] kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danYch

braz uchylenia dyrektywy 95l46WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.

UE L II9 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informl1ę, że:

. 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. 77146I-34-80 reprezentowany przez Dyrektora Domu

. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w
StrŻelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest Pan Piotr Czusik

kontakt: iod(łptlwiatstfzclecki,pl, tę]t.77 440 I7 82
pani/pana dane osobówe przetwaTzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówięnia publicznego na zadanię:

,,Dostawa pł}tek ściennych i podłogowych oraz materiałów budowlanych do budyŃu Filia
Śrymisrow, ul, Strzelecka2", do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówięń publicznych.
o odbiorcami panilpana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zosianie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin

udzielania zamów teń publicznych.
o pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantującY jego

nienaruszalnośó. iezelt czas trwania umowy przekracza 4 |ata, ZamawtającY

przechowuje umowę przez cńy czas trwania umowy,
. obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawY PzP,

,*iąruny* i udzińęm w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publtcznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
o Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo

dotyczących;

dostępu do danych osobowych Pani/Pana

Pani/Pana danych osobowych**;
od administratora ograniczenia
przypadków, o których mowa

- prawo do wniesienia skargi do Prezęsa Urzędu Ochrony Danych OsobowYch,

gdy uzna pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącYch

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

-w-związki-z art. 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

o sobowych, gdy ż po dstawą prawną pr zetw arzania P anilP ana danych o sobowYch

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

*wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora

lub iodmiotu przetwarziją."go irtni";. obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danYch osoborvYch,

-napodstawie art.i6 RODO prawo do sprostowania
-na podstawie art, 18 RODO prawo żądania
przetwatzania danych osobowych z zastrzeżęnięm
w aft. 18 ust. 2 RODO***;



** Wy;aśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
*** 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 uwagi na wńne względy interesu publiczrego Unii Europejskiej lub
pństw członkowskich.


