
Strzelce Op., dnia ż4.0ż.żOż|r,

Klauzula informacyjna o przefwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządźenia Farlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 ż dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowycŁi * sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrettywy 95l4ÓwE (ogólne rclp:?dlenie o ochronie danych) (Dz,

Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, że:

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

Strzelcach op.z frlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, u1. Strażacka 8, 47_100

Strzelce op. tet. 77146I_34_80 ,epr."entowany ptzęz Dyrektora Domu

o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w

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

kontakt: iod,,?.powiatstrzelecki,p1, tel 77 440 I7 82

o pani/pana danó osobowe prr"i*urrune będą na podstawi, qt, 6 ust, 1 lit, C

RoDo w celu zwiryanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

,,Sukcesywna dostawa ieków i próparatów farmaceutycznych do Domu pomocy

Społecznej w Strzelcach op. , f,,,tią* Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka

8,, w trybi e zap}Ąania ofert-owego ()godnie z regulaminem zamówień publicznych).

o odbior.ur.ri parrilpana danych osobowych będą osoby lub PodmiotY, którym

udostępniona zosianie dokumentacja póstępowalia w oparciu o uslawy z dria IL

września 2019r.prawo zamowięń pńi.rn}.h (Dz. lrJ. z20|9), dalej ,,ustawa pzp",;

o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art,.97 ust, 1 ustawy

pzp, przez okres 4 lat od dnia'zakoń czĆniapostepowania o udzielenie zamówienia,

a jeże1i czas trwania umowy przeęacza 4 iata, okres przechowywania obejmuje

cńy czas trwania umowy;
o obowiązek podania przęz pani{pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

doĘczących jest wymogiem ,rriu*o*y- określonym w przepisach ustawy Pzp,

zw7ązarL^ i udziałęm w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustavłY PzP;

o Posiada Pani/Pan:
_ na podstawię art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana

dotyczących;'
_ na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych**;
_na poóstawię art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ogranlczema

przetvłarzania danych osobowyóh z zastrzężęniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO---;
_ prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych,

gdy lzna Pani/Pan, że ptzetłłarzanie 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 pr""nos zenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RoDo;

-napodstawieart.21RoDoprawosprzeciwu,wobecprzetwaruaria
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzartia pani/pana danych

oso6owych jest art. 6 ust, 1 lit, c RODO,



a,ajeżen * odniesieniu do

danego administrat";;;b podmiot, irł"*i*^:ąóego-istnieJe obowiązek vłYznaczęńa

inspJ<tora.ochrony danych osobowych, . . :_
** wyjaśnienie: skorzystani ę z Ęrawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postepowania o udzielenie 
"umówiąria 

publicznego ani zmtaną postanowień

umowy w zakresie niezgodnym " 
uriu*ą pzp óraz nie ńoze naruszaó integralności

protokołu prT j"eo załączników, 
nie ma zastosowania wii* Yrjo5nienil:- prawo do ograniczenia przet:warzanla

odniesieniu do przechowywania, * ..i" ńpewnienia korzystania ze środków ochrony

prawnej w celu o.ńony'praw innej osoby^fizy"ry"J.lub prawnej, lub z uwagi na

ważne względy interesu publicznego u"ii'Európejskiej lub pństwa członkowskiego,


