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Załączniknr 2

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dniaL7 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzprzetwarzanięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L |19 z 04.05.2016, str. 1), dalej

',RoDo'', informuję, że:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia,,Opocryńska Fala'',
ul. Biernackiego 4A, 26-300 Opocznol

' Pani/Pana danę osobowe przętwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w cęlu
związarrym z postępowaniem o udzielęnie zamówienia pn.: ,,Zakllp i dostawa środków do
uzdatniania wody basenowej" na rok 2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumęntacja postępowania w oparciu o art.8 oraz alt.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. ZŻ\I7r.Poz.7579 i2018), dalej ,,ustawa Pzp";

' Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane' zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia;

' obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio PaniiParr a dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prp, zuliązanym z udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okręslonych danych
wynikająz ustawy Pzp;

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

. 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 Żądaniaod administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uznaPanilPan,
Że przetutarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RoDo;
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_ w zwiry,kuz 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.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

*lĘjaśnieniez skorzystanie z prqwa do sprostowanią nie może sktłtkować zmianqwqibu postąlowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w ząlvesie niezgodnym z ustawąPzp oraz nie może naruszać
int egr alnoś ci prot olrołu or az j ego załączników
**łłljaśnienie: prawo do ograniczenia pruetwarzanią nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby Jizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa ałonkowskiego;
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