
Klauzula informacyjna szczegółowa

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawa informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
e-mail: ops@lazy.pl
Telefon: 32 67 29 571

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, w następujący sposób:

1. e-mail: iod@opslazy.pl

2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  g  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
Udzielenie zamówienia na świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych w postaci schroniska dla
bezdomnych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.
z 2017 r., poz. 1579) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia
2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wynikającego  z  przepisów  prawa,  dane  osobowe  nie  będą
podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.  Odbiorcami  danych  będą  tylko  instytucje  upoważnione
z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez adresata przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od
kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

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**

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 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. C RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych skutkować będzie brakiem 
możliwości prowadzenia postępowania.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


