
Dom  Pomocy  Społecznej  w  Legnickim  Polu  z  siedzibą  w  Legnickim  Polu  (59-241)  przy  
ul.  Benedyktynów  4  (dalej  DPS)  przetwarza  dane  zawarte  w  ofertach  albo  wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się
w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności  Gospodarczej  RP,  Krajowy  Rejestr  Karny)  w  celu  prowadzenia  postępowań
w sprawie  zamówienia  publicznego.  Wśród  tych  informacji  mogą  pojawić  się  dane,  które  na
gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
(dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 i 14 ww.  Rozporządzenia, Dom Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu informuje, że:

1 Administratorem  danych  osobowych  (dalej:  „Administrator”)  jest  Dom  Pomocy
Społecznej  w  Legnickim  Polu  z  siedzibą  w  Legnickim  Polu  (59-241)  przy
ul. Benedyktynów 4 (dalej DPS),  posiadającym: NIP: 6911721730, Regon: 000291990.

2 W toku  postępowania  (do  momentu  podpisania  umowy)  w sprawach  związanych  z
Pani/Pana danymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem Ochrony Danych,  kontakt
pisemny  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres:  IOD  DPS,  ul.  Benedyktynów  4,
Legnickie Pole 59-241, e-mail: anna.wojsznis.iod@gmail.com.nr tel. 507 030 138.

3 Dane osobowe zawarte  w ofertach są przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na  administratorze.  Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  prowadzenie  w
imieniu  własnym  zamówień  publicznych.  Przetwarzanie  danych  osobowych  na
potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności DPS.  Przetwarzanie tych
danych  jest  niezbędne,  aby  DPS  mogło  prawidłowo  wypełniać  nałożone  na  nie
obowiązki.

4 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy DPS.
5 W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6 Posiada Pani/Pan:
− na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;

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

− 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; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

7  Nie przysługuje Pani/Panu:
− w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8 Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
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9 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10 Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11 DPS dokłada  wszelkich  starań,  aby zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,
 przez cały czas trwania umowy,
 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, 

o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 
1303/2013.


