
 

 

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Nr sprawy DPS.AG.2610………….2021 , Nazwa postępowania:   

„ Dostawa artkułów spożywczych 

typu:…………………………………………………………………………… Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie”  
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem 
zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane jest Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, mający siedzibę w Ryjewie 
(82-420) ul. Słoneczna 14, który odpowiada za przetwarzanie danych w 
dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej w związku z realizacją zadań 
wynikających z działalności DPS. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby 
w Ryjewie (82-420) ul. Słoneczna 14 oraz na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej: http://epuap.gov.pl 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan 
skontaktować kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 
Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo, email: iod@dpsryjewo.pl oraz na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA    
 I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Administrator przetwarza Pana/Pani 
dane w  ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięciu 
celów, o których mowa wyżej  
 
Podstawa prawna: art.359 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych, 
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

ODBIORCY DANYCH 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione 
są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1-6, oraz art. 80 Prawa zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanego dalej PZP. Ponadto mogą być 
ujawnione podmiotom, z którymi DPS w Ryjewie zawarł umowę na powierzenie 
przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie usług serwisowych dla 
systemów informatycznych).  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 80 ust. 1 PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 553), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej,  oraz uregulowań wewnętrznych Domu Pomocy 
Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w wymienionym zakresie 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

-   dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO) 



 

 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) z 
zastrzeżeniem Art. 19 ust .2 PZP* 

-  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 PZP** 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

-  prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, (art. 20 RODO) 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO 

INFORMACJA         
 O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
dobrowolne, jednakże podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem 
ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania wymaganych danych określone zostały  
w ustawie Pzp. 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA 
ZAUTOMATYZOWANIA I 
PROFILOWANIA 

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

 
* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa 

wart.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

 
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego po-stępowania. Zgodnie z art. 74 ust. 

3 i ust. 4 PZP gdy skorzystanie przez podmiot danych z przysługującego mu na mocy art. 18 ust. 1 RODO prawa do ograniczenia 
przetwarzania danych spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych. Ustawodawca 

jednakże dopuszcza możliwość udostępnienia takiego protokołu  za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub 

państwa członkowskiego 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że zawarte  

w niej informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 

…………………………………………… 

                 (data i podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


