Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14
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

OŚWIADCZENIE
o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 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
Nazwa firmy:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Adres:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Oświadczam w imieniu Oferenta, że Oferent wykonał w sposób należyty obowiązki informacyjne,
o których mowa w art. 13 i 14 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
w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem
w postepowaniu przetargowym wszczętym na podstawie zapytania ofertowego.

_________________________
czytelny podpis i pieczęć firmy

1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej “RODO”
informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Zamawiający – EUVIC
Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 279 49 42, e-mail: info@euvic.pl;
2. inspektorem danych osobowych w EUVIC Sp. z o.o. jest: Wiesław Kubat kontakt: tel. +48
504 142 487, e-mail: Wiesław Kubat.
3. przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art.70-705 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025);
5. dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów;
6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy
a następnie 15 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych1;
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 RODO2,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
2

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.
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