
Kl a uzu la i nfo rmacyj na d ot. przefił,t arzan i a da nych

Zgodnie zart,13 ust. 1i2rozporządzeii'aparlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeŃ,tarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodń"go prr"błvwu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46^/VE (ogólne yz11riaazun-i" ó ochionie danych) (Dz, Urz, UE L 119

z'oą.ob.zo16, str. 1) dalej ,,RoDo", informujemy, że:

1) Administratorem panilpana oanyóń' oŚÓno*y"h jest Dom PomocY SPołecznej

w Strzelcacn opotsńcń zfilią * sŹyńisrowie iłirią w LeŚnicY, ul. StraŻacka 8' 47-100

Stzelce Opolskie, Iel,77 461 34 80,

2) lnspektorem oan-Ycń osobowy_ch w Starostwie Powiatowym W Strzelcach oPolskich jest

Pan Piotr CzusiX 
"t<ontakt: iodbpowiatstrzęlęqki, p!, tel,.77 440 17 82,,

pani/pana dane osobowe przetwarzanóTffia pŃstawie ań,6 ust, 1 lit, c RoDo

w celu związanym z postępowaniem o udzietónie zamówienia publicznego pn,:,,Sukcesywna

Jostawa węgla_eko_grorłr, dla Domu pomocy Społecznej w Strzelcachop, filią w

szymiszowie i filią w Leśnicy ul. strażacku Ś, Óo ktorego nie mają zastosowania przepisy

usiawy Prawo zamówień publicznych; 
.

3) odbiorcami panalpanio"ny"n o.obowych będą osoby.lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępo*"ńń ń opaiciu o-arl'.74 ustawY z dnia 1 1 wrzeŚnia 2019

r. - Prawo zamówień publiczńych), dalej ,,ustawa Pzp"',,

4) pani/pana dane osobowe bęóą przechowywane pzez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania ó uozielenie żamówiónia, w sposob gwarantujący jego nienaruszalnośó,

J eze l i cza s t rwa n i a u m owy przet<r acia 4 iata, Zamawiójący p rze ch owu j e u m ow ę pzez cały

czas trwania umowy,
5) obowiązek poo"nii pzez pana/panią danych_ osobowych jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy bzp, 
"związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego,

6) w odniesieniu do pani/pana dńych 
. 
osobowych 

, 
decyzje nie będą podejmowane

- ' w sposob zautomatyzowany, stosownie do ań, 22 RODO;

7) Posiada Pani/Pan:
_ na podstawió ań. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana

dotyczących;
_ na podstawie ań. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani lPana danych osobowych**,

_ na podstawie ań. 18 RoDo pr"*Ó iąÓ.nia od administratora ograniczeniaPrzetwazania

danych osobowych z zastrzeż"ni"ń przypadkow, o których mowa w ań, 18 ust, 2

RoDO***;
_'pńńo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

oJóoońv.r, w pansi*ió cźłonkowśkim pani/pana zwykłego pobytu, miejsca

ruO ńi"iŚc" popełnienia dom niemanego naruszenia,

Biuro Prezesa'Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

9) Nie pzysługuje Pani/Panu:
_ w związku z ar1. 1z uit. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

_ prawo do przenosr*i" oanycrr osobowych, o ktorym mowa W al]. 20 Ro.Do;

_ na podstawie ań. 2,1 RoDo prawo.prr"Ói*u, wobec pzetwarzania danycń osobowych' gdyŻ

podstawą prawną prz,eftwarzżnia pańilńana danych osobowych jest ań, 6 ust, 1 lit, c RoDo,
- wyjaśnienie: informacja w tym.zakresie,lesi wymagana, jeżeli.w ódniósieniu do danego administratora

lub podmiotu przetwarzffi"óol'.tni"j" onowi{zex *y,nuó,uniu inspektora ochrony danych osobowych,

** wyjaśnienie: sxorzyiiiiló . prr*^ oo sprostowania nie inoże skutkować zmianą wyniku postępowanla

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiani-w-yniłu po.ępo*ania o udzielenie zamówienia Publicznego ani

1f',i[?J,".*X?""S:fffl""Yó,"niczenia pzeŃarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia rorzysńnń ie środró* ocnrony prawńą luo y.."9lu ochrony praw innej osobY fizYcznej lub

prawnej, lub z uwagi n" *"zń" *rględy interesu iuollcznógo Unii Europejskiej lub państw członków

danych
pracy
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