Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Wójta Gminy Sanok z
dnia 25.09.2019 r. - oświadczenie + klauzula informacyjna

………………………………….

o sprzedaży
drewnaZałącznik nr 4
Sanok,
dn. ………..............
do I przetargu IIiGG.271.7.2019.JH

Imię i nazwisko/ Nazwa osoby prawnej (firma)

………………………………….
Adres zamieszkania / Siedziba

………………………………….
Ulica

…………………………………
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Gminę Sanok na potrzeby związane przeprowadzeniem
I przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w
Gminie Sanok – wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych na
działce leśnej nr 840, oddz. 2a, stanowiącej własność Gminy Sanok, położoną w miejscowości
Dobra.

……………………………………
Podpis osoby składającej oświadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Sanok, w związku z
obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23;
38-500
Sanok, email: ug_sanok@gminasanok.pl
2. Wójt Gminy Sanok wyznaczył inspektora ochrony danych email: iod@gminasanok.pl.
3. Celem przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
realizacja obowiązków prawnych.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz
- Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub podejmujące działania przed zawarciem
umowy oraz związanymi z tym postępowaniami,
- Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji umowy,
do momentu odwołania zgody lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane
zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem (ma
zastosowanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o
przepisy prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora a w pozostałym zakresie
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy lub
uniemożliwienie udziału w postępowaniu.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

…………..…………………………….……………
(data, czytelny podpis oferenta)

