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do zapytania o1'ertowego

*B S W{ĄZaK {NF OKlv§AC YJT{Y AnMlNI § TŁńiTO RA
Zgodn*e x #Łflt. 13 rłst- 1 i mst. 2 ogatrnęso

r*zp*rrąctz*ni;e o oehronie danycłr
W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
l)rzetwarzaniem danych osobowyclr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrekt.vwy 95lĄ6l'WE (ogólne rozparządzenie o ochronie darrych) (Dz. łJ. |JE. L. z
2016 r. Nr 1l9, str. l), dalej: RODO, inlbrmujetny, że:

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych}

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna
Jesień" z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Leśna3, 58-560 Jelenia Góra.

Kontakt z administratorem jest mozliwy za pośrednictwem adresu e-mail
łt:kigt_+ł,ilł,!/,&dp,s,p_{]sg{l§i{j_ę.§t€l].p1 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować
się z vq,znaazonym pTzez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt moze
odbyĆ się drogą elektroniczną na adres e-mail ir:łtLgł._łjprpqg*drujęiąrdlub pisemnie na
adres DPS ,.Pogodna Jesień", ul. Leśna3, 58-560 Jelenia Góra
{Przetw

a

r

zanie danych

}

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Zwlązanym z postępowaniem zgodnie z załączntkiem nr 2 do Regulaminu udzielania przęz
DPS ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze zamówień, których wartośćszacunkowa nie
przekracza wyrazonej w złotych polskich równowaftości kwoty 30 000 euro,

Postępowanie dotyczy zapytanta ofertowego dotyczącego dostawy artykułów żywnościowych
do Domu Pomocy Społecznej ,.Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze.
{P

rzekazywan ie danych}

Cdbiorcanri Fani/Pana darlveh os*bow,yc}t będą lrpowaznięni pracoi.ł,nic,v lJomu Pomoc,v
Sp<lłecznej ".Fcgcidna Jesiv-ir" w ,leleniej Górzę oraz podmioty na po<1stawie przepisów prawa
w

ce

lu prarvi dłowe go

p
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r,vłldzenia zap y tant a o tbrtorve go,

{Okres przechowywania danych}
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PzP, ptzęz
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umow} Przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

{Pani/Pana prawa}

-

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na Podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych orouoĘ.n;
na Podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczentaprzetwarzanta
danYch osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;
Plawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
na Podstawie art. 15

Pani/Pan,
RODO;

że Przetwarzanię danych osobowych Pani/Pana

d,oiyczących narusza przepisy

nie przysługu.je Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na Podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdYz Podstawą prawną przetwarzania PaniiPana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c

RoDo.

{Pozostałe Informacje}

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; konsei-en.je niepoóania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

