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Załączniknr 2

Klauzula informacvjna z ałt. 13 RODO

Zgodrue z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679
zdtia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczrych w zwią" ku zpvefił,łatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RoDo", informuj ę, że:

. administratorem PanilPana danych osobowych jest Kryta PĘwalnia 
"opoczyrńska 

F'ala',
ul. Biernackięo 4A' 26-300 opoczno;

. Pani/Pana dane osobowe przetrłarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zwryarrym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: ,,ZakĘ i dostawa środków do
uzdatruanawody basenowej'' na rok 2019, prowadzonym w Ębie zapytanaofertowego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ którym udostępniona
zostałie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 onz art- 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 ficznia
2004r.-Prawo zamówrcńpublicznych (Dz.U. Z2017t.Poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp'';

' pąfi/pana dane osobowe Ędąprzechowywarre, zgodnie zart.97 ust. 1 ustavly Pzp,przez olaęs 4
lat od dnla zakoitczeliapostąlowania o udzielenie zamówienia;

'obowią'zek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpoŚrednio Pani/Pana doĘczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prp' zwiąganym z udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicmLego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynkajązustawy P4p;

' 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 dostglu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

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

_ na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądantaod administratora ograniczeniaprzetr{anzania danych
osobowych zzastzeŻeńem przypadkóq o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;

_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy unnPałń/Pan,
Że ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

. nie ptzyshłguje Pani/Panu:

_ w związku zart.17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;



_ prawo do przenoszenia danych osobowycĘ o którym mowa w art. 20 RoDo;

_ na podstąwie art- 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec plzetwłlzania danych osobou1ych,
gdyż podstaryą prawną przetwalzania Pani/Pana danych osobowych jest ań. ó ust. 1 lit. c
RODO.

*wyiasntantez skorzystanie z pruwą do sprostawania nie może staikowac nniwtąwynilw postqłowania o u&ielenie
zamóv,ienia publiunego ani nnianąpostanowień umovy w zabesie z ustawąPzp oru nie może nanłszać
integralności protokołu oraz j ego załąaników
**Ęjaśnianie: prayra do ogruliuenia przetwtzania nie ma zastosowutia w o&liesieniu do pnechotływaniq w celu
zapewnienia karzystania ze środkow ocłtłony pravlnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Etłopejskiej lub panstwa członkowskiego;
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