
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w 

Baszkowie. jest Dyrektor DPS mający siedzibę w Baszkowie, Baszków 112. Z 

Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres: 

poczta@dpsbaszkow.eu, lub pisemnie na adres siedziby Administratora we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem.  

2) Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących 

załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i 

ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 

fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla 

Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie”.  

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp.  

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy.  

5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7) Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych państwa 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszą 

przepisy RODO;  

8) Nie przysługuje Państwu: 

6) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

7) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  

e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * 
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 


