
Strzelce Op., dnia 27.0t.202lr.

Zgodnie z ati.,, .fll"ii'^r':;ź;Wffi"" i#;*ffi"il',1"i:jlIĘo i Rady (UE)20161679 z dnia 27 kwietnia 2oi6r. w sprawie o.hron| osób fizyc znych w związku zPrzetwarzaniem danYch osobowych i w sprawie swoboónego przepływu takich danychoraz uchYlenia dYrektYvłY 95l4owE 1ogotn" yri:r;;ł;nie o'ocńoni.-ńy.h) (Dz.Urz, UE L II9 z 04.05.2016, str. r), Jalej ,,Ro'oo;i*informuję, ze:o Administratorem PanilPana danych 
9ro.uo-*r.ń jest. Dom Pomocy Społecznej wStrzelcach oP. z filią w SzymiŚzowie i nrii-w'L.śrri.y, ul. Strazacka 8, 47_100Strzelce op. tel.771461-34-80 ..pr.r.ntowany ptzez Dyrektora Domuo Inspektorem ochrony danych osobowych 

-w 
D9mu pomocy społecznej wStrzelcach op. z filią w śzrlisz9w]. i nrią'w Leśnicy i.ri 'r* 

Piotr Czusik,kontakt: iodQ)powiatstlzelecki.pl , tel,77 ąąó ll SZ, Pani/Pana dane osobowe prr"i**r^9 będą na podstawi e art.6 ust. 1 lit. CRoDo w celu zwiąZanlmĄostępowanierno udzie'ńie zamówienia publicznego na
"Sukceslr'rna dostawa węgta eko-groszku dla Domu po-o"y Społecznej w Strzelcachop, z filią w Szymiszowie i filią * L.ś;i;, 

"rl 
śo"r"cka 8'' w trybie zapytaniaofertowego (zgodnie z regulaminem zamówień publicznych).o odbiorcami pani/p ana d,anych osobowych będą orouy lub podmioty, którymudostęPniona zostanie dokumentacja póstępo;;n; w oparciu o ustawy z dnia lIwrześnia 2jl9t.Prawo zamowień ńruli.r"yJ r* u z2ll9),dalej,,ustawa Pzp,'';o Pani/Pana dane osobowe będą ptzechowywane, zgodnie z art. 97' ust.l ustawyPzP, Ptzez okres 4 lat od, dnia zakoń 

"r";i;;;śfr"o**iu o udzielenie zarnówienia,a jeŻeli czas trwania umowy przelłacza 4 ht;;-;iles przechowywania obejmujecały czas trwania umowy;o obowiązek Podania PrZe? Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio pani/panadotyczących jest wymogiem ustawowy.m ókreślonym w przepisach ustawy pzp,zwlązunYm z udziałem w Postepowaniu o udzielenir.rń;;;;niu' piuri"rrr.go,konsekwencje niepodania określonych aunv.rr-*v.ri kają z ustawy pzp;o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;

;f,jr§r:ł.ffe 
art, 16 RoDo prawo do sprostowania pani/pana danych

-na Podstawie,art, 18 RoDo prawo żądwia od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowyóh z zastrzeżęniem przypadków, o których mowaw art. 18 ust. 2 RODO-*-;
- prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych,
fi fi #;.:#{| "t fr 

"i 
"Jt* u"uni e danych t. o u o*y.r,' p iriji ń^io ty.rą. y.ł,

* nie przysługuje Pani/Panu:

"T"6J^łX[: 

z art, 17 ust, 3 lit, B, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych
- prawo do przenoszenia danych osobowycń, o którym mowa w art. 20 RoDo;- na podstawie art. 21. RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podsówą 

_prawną przetwarzania pani/pana danychosobowych jest art. 6 ust.- 1 lit. c RODO.



*Wyjaśnieoi",

iĘ?iHjT'ffjfr 11*Ł'":1t"*.r,etwarzającegoistnieje"r";ą;-i,,y,nu"."niuj<rk rrr . ł . . ',** WYjaŚnienie: Śko.ryrtuni;;";;;*^ do sprostowania nie moze skutkować zmianąwYniku PostePowania o udzięr*j.-^.owierria pruii.ł"so ani zmianąpostanowień

;ili#,J;fiL::trł:ffił_z ustawą rzp oraz nie- moze naruszać integralności
*** wyjaśnienie: prlwo do ogranic zenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do Przócho*Y**ii, ,"-J.tu ,up.;i;;^k" rzystaniaze srookow ochronyprawnej w celu ochrony praw innej 

9;o!r nzrczó t,ri p.u*ej, lub z uwagi nawaŻne względY interesu publicznegó unii'p*Óp.Ń.:-i"u puni*i-"rń,rio*.ti.go.


