Załącznknr 2

Klauzula informacyjna z art.

13

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i Ż rozporuąózenla Parlamenfu Europejskiego i Rady (|IE) 2arcl679
z dlia 27 kwietnia}al6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią7ku zptzefiłarzarliem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rczporządzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 1l9 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RoDo'', informuję, że:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta PĘwalnia .opocrylńska Fala'',
ul. Biernackiego 4L, 264A0 Opoczno;
. Pani/Pana dane osobowe pruefłłnzane Ędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zwązanym z postępowaniem o udzietenie r-amółńenla pn.: ,,Zakup i dostawa środków do
uzdatriania wody basenowej'' na rok 2019' prowadzonym w Ębie zapytanaofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 araz art.96 ust. 3 ustawy z dńa29 Śyenia
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z2Ul7r.Poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pry'';
' PanilPana dane osobowe Ędą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończetiapostglowania o udzielenie zamówienia;
' obowią.zek podania ptzez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio PanilPana doĘczących jest
wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy Prp, mviryarrym
udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikająz ustawy Pzp;
w odniesieniu do Parri/Pana danych osobowych decyzje nie Ędą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany' stosowanie do art.22 RoDo;
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RoDo pfawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zfiana od adminisEatora ograniczeniaprzstwavania danych
osobowych zzastzęŻpniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;
_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzrra Pani/Pan,
Żeptze'tularuanle danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy RoDo;
. nie przysługuje PaniiPanu:
_ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo
przenoszenia
do
danych osobowycĘ o którym mowa w art. 20 RoDo;
_ na podstawie ań.2l RoDo prawo spneciwu, wobec pnetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną pnetwalzania PanilPana danych osobowych jest art ó ust 1 lit. c

'

z

'

RODO.

*wiaśłienie:skorzystarcie z pr$vya do sprastowanią nie mgże shłtkowac nnianąwyłliku postęowania a adzielenie
zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w ząIresie niezgodnym z ustawą Pzp oru nie mgże naruszać
integralności protokołu oraz j ego załąezników
**Wljaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma ząstosowanią w odniesieniu do przechowywanią,
w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrorly praw innej osofufizycznej lub prawnej, lub z
uwagi naważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

