
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  z 

siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stawowa 21/25

■ inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pani Anna Kaźmierczyk, tel. +48 501387980,

e-mail iod@dpdrzewica.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym              

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „ Wyposażenie miejsc na tymczasową kwarantannę dla

3 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy”.

■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu zasadę jawności postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego.

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres niezbędny dla wykonania prawnie uzasadnionych

obowiązków Administratora w tym objęcia ich archiwizacją.

■ Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

■ posiada Pani/Pan:

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

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych “;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia’1 przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- na podst. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane możecie Państwo żądać

abyśmy je usunęli, dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
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obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa ciążącym na  Administratorze  lub  dochodzenia  i  obrony

roszczeń.

■ nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


