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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgo&tte z art. 13 ust. l i 2 roryorządzerna Parlamentu Europejskiego i Rady vE) 2arcl679
zdtia 27 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób fizyczrych w zwiąaku zprzetrłarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pruepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95A6\NE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1I9 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RoDo", informuję, że:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta PĘwalnia ,ropoczyńska Fala',
ul. Biernackiego 4A, 26-30A Opocznol

. Pani/Pana dane osobowe przetvłarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
mitryarrym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: ,,Zahłp i dostawa środków do
uzdatniania wody basenowej'' na rok 2019, prowadzonym w Ębie zapytanlaofertowego;

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub porlmioĘ którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oruz art.96 ust. 3 ustawy z drua29 stycnia
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z2lt7t.Poz.1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pry'';

' pąfi/pana dane osobo'we bęĘprzechowywane, zgodnie zart.97 ust. 1 ustawy Pzp,ptzezokres 4
lat od dnia zakończetiapostępowania o udzielenie zamówienia;

' obowią7ek podania ptzsz Paniy'Pana danych osobowych bezpoŚrednio Fani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prp, zitryanym z udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikająz ustawy Pąp;

' w odniesieniu do PaniiPana danych osobowych decyzje nie Ędą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanię do art.22 RoDo;

. posiada PanilPan:

- na podstawie art. 15 RoDo pfttwo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczągych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych;

_ na podstawie art. 18 RoDo prawo żądana od administratoraograticzetiaprzetwarzania danych
osobowych zzastzeżeniem prrypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;

_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uutaPatiIPan,
Że przetwalzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy RoDo;

. nie pruysługuje PanilPanu:



_ w zwią-zku zart. t7 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 podstawie art. 2LRoDo prawo spneciwu, wobec płzetvvarz,ania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną pnetwalzania Pani/Pana danych osobowych iest arL 6 usŁ t lit c
RODO.

*WiŃnienie'. skorzystanie z prawa do sptostwania nie mqże shttkować zmiotąw1nifu postqnwoia o u&ielenie
zamówienia publiunego ani zmianąpostonowień umowy w zabesie niezgo&tym z ustawq Pzp oru nie może nantszać
integralności protokołu oru jego załączników
**Ęjaśniuie: prarrło do ograzieenia przetwruania nie ma zastosawania w o&tiqieniu do pruechołłł1łłolią w celu
zapewnienia korzystonia ze środków ochrony pravwtej lub w celu ochrony praw innej osoĘfizycznej lub prmwtej, Iub z
uwagi naważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paratwa ałonlawskiego;
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