
Strzelce Op., dnia ż5.01.ż02Ir.

Klauzula informaryjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. I i ż rozporządŹenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 ż dnia 27 kwiętnia ż016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrettyvły gxaóWE (ogólne rozporządzenię o ochronie danych) (Dz,

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

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

Strzelcach op. z filią w SzyrniŚzowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47,100

Strzelce op. tel. 77146I_34_80 reprezentowany prZęZ 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? zurvjglstlz§i§kLpl, tel 77 440 I1 82

o pani/pana dńe osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C

RoDo w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówięnia Publicznego na

,,Stała konserwacjainsialacjisygnalizacj i pożarl, instalacji oddYmiania, instalacji

odcinania pożaru,instalacji priyry*o*ejlpomiaru szczelnościjonizacYjnYch czujek

dymu dla Domu pomocy Spoiecznej w Strzelcach op. z f1'ią w Szymiszowie i
niią w Leśnicy, ul. StraŹacka 8" w trybie zaplĄania ofertowego(zgodniez

regulaminem zamówień publicznych),
. odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub PodmiotY, którYm

udostępniona zosianie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawy z dnia II

września łOl9r.prawo zamówięń publicznych (Dz. tJ. zŻ019), dalej ,,ustawa PrP,")

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

pzp, przez okres 4 lat od dnia 
-zakończęiniapostepowania 

o udzielenie zamówienia,

a jezett czas trwania umowy ptzel<racza 4 |ata, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy;
. obowiązek podania przęz Panią/Pana danych osobowych bezpoŚrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp,

,*iąr*ry^ i udzińem w postepowaniu o udzieleniu zamówienia Publicznęgo;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustav,ry Pzp;

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

dotyczących:"
_ na poditawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danYch

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

przetvłarzania danych oso,bowyóh z zastrzeżęniem przypadkow, o których mowa

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

gły urnu pani/pan, że przetwarzarie danych osobowych Pani/Pana dotYczącYch

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

_w'związki-z art. 17 ust. 3 |it. B, d lub'e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych:
- prawo do przenos zęnia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
_ na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwatzaria

danyóh osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit, c RODO,

1



e jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do

aurrógo administratora lub podmiotu przetwarzĄącego istnieje obowiązek wYznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.
**'wyjaśnienie: śkorryrt*ie z prawa do sprostowania nie może skutkowaó zmianą

wynifu postepowania Ó udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

.rńo*y * 
"at "si" 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralnoŚci

protokołu oraz jego zŃącznikow.
*** 14lrluśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanra W

odniesńiu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochronY

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

łazneizględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


