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i Rady (UE)
r, w sprawie ochrony osob fizycznych w związku

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

20,16

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogolne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L
119

z 04.05,2016, str.

1), dalej ,,RODO", informu ję, że,.

administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Dom Pomocy Społecznej w

Radziechowicach
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pani Magdalena Dąbrowska;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym

z

o

postępowaniem

udzielenie zamowienia publicznego przetarg

nieograniczony powyzej 30000 euro na dostawę w roku 2018-2019 oleju napędowego
grzewczego dla Domu Pomocy Społecznejw Radziechowicach;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby

lub

podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 oraz art,96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

-

Prawo zamowień publicznych (Dz. U,z2018r. poz.

1986 ze zmianami), dalej ,,ustawaPzp",,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie

z

ań. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jeżeli

czas trwania umowy przekracza

4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym

z

udziałem

w

postępowaniu

o

udzielenie zamówienia publicznego,

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w

sposob zautomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych--;

na

podstawie

ań.

,18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych
ań. 18 ust, 2 RODO

***;

z zastrzeżeniem przypadkow, o ktorych mowa

w

