
    

   

   

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )   

   

ZGODA NA PRZETWARZANIE   

DANYCH OSOBOWYCH   

   

   

Składając ofertę na - Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Tomice  na lata 2016-2021 za 2018 i 2019 rok. oświadczam, że:   

   

Na podstawie art.6 ust.1 lit.a 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 

(Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału  w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego, 

organizowanym przez Administratora Danych, którym jest Kierownik GOPS w Tomicach, GOPS ul. 

Wadowicka 49, 34-100 Tomice, tel. 33 82 326 47, e-mail : gops@tomice.pl  

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być 

przeze mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.    

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik 

do zapytania ofertowego związanej z ochroną danych osobowych przetwarzanych u Administratora 

danych.   

   

   

   

   

………………………………………………………    

                     (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)   

   

   

   

Wycofanie zgody   

Na podstawie art.7 ust.3 RODO wycofuję wyżej wymienioną zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Administratora danych.   

   

   

   

   

………………………………………………………   

                   (data i czytelny podpis osoby wycofującej zgodę)   

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA    

   

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie ewaluacji Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice  na lata 2016-2021 za 2018 i 2019 rok”  

   

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 (Dz. Urz. UE L Nr 

119), zwanego dalej RODO informuję, że :   

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kierownik GOPS Tomice,    

Tomice, ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice, tel. 33 82 326 47 e-mail : gops@tomice.pl   

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora : iod.gmina@tomice.pl    

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia 

i realizacji umowy dotyczącej zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b RODO;   

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej;   

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz wynikający  z  

instrukcji kancelaryjnej;   

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie 

Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.   

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.   

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.   

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do 

podania danych określonych w formularzu ofertowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy.   

   

   

   

   

   

   

   

     

  


