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Załącznik nr 2 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dot. RODO, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania  

ofertowego  w zakresie remontu daszków  wiatrołapów w budynku Toszecka 86-96 w 

Gliwicach . 

 

 

 

 

 

 

.............................................., dnia……………………… 
 

 

        ........................................................ 

 podpis osoby/osób upoważnionych 

do  składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy zgodnie z 

zasadą reprezentacji   
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Załącznik nr 3 

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa SZOBISZOWCE z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie robót ogólnobudowlanych w  zakresie  remontu 

daszków wiatrołapów w budynku Toszecka 86-96 w Gliwicach prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania oraz umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie  

z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach oraz obowiązującymi przepisami, jak 

również inne organy i instytucje uprawnione do kontroli prawidłowości wydatkowania środków 

uzyskanych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres trwałości 

projektu tj. 7 lat od dnia zakończenia postępowania; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu i jest niezbędne do zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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. 


