
 
Klauzula informacyjna – Małe zamówienia 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego 
rozporządzenia  o ochronie danych). 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jędrek”,  
którego siedziba znajduje się w Opolnie - Zdroju, ul. Parkowa  2, 59-920 Bogatynia  
tel. 75 77 38 306. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z który można kontaktować się li-
stownie lub drogą e-mailową: iod@dpsjedrek.pl.   

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO                   
w celu realizacji postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„…………………..…” 
(należy podać nazwę prowadzonego postępowania) prowadzonego w trybie ……………….……           
(należy podać tryb postępowania np. zaproszenia do składania ofert cenowych) oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na 
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu, świadczenia usługi serwera mailowego oraz właścicielowi Platformy Zakupowej , na 
której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Posiada Pani/Pan następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO; 
b) prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO; 
c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; 
e) prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO; 
f) prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-
193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00. 

7. Pani/Pana dane, nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie 

podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, udziału                w postępowaniu 
lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich 
przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia (kontakt listowny na adres 
Administratora bądź na adres e-mail: iod@dpsjedrek.pl). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres 
przewidziany dla archiwizacji dokumentów.  


