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                                                   ............................, dnia ... stycznia 2023 roku. 

............................................. 
(pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

Sprawa nr 01/2023   

                                                                          Załącznik nr 3 

                                                                          (do specyfikacji) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 
do postępowania o zamówienie publiczne 

na usługę prania na rzecz 

ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 

 
 

Oświadczam, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000),  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prania 

wykonywaną na rzecz ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia 

Parlamentu i Rady (UE), wszyscy wymienieni w materiałach złożonej przez nas 

(przeze mnie) oferty wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych  

wymaganych do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

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

                                                                                   (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

                                                                                          reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Informacja 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 powyżej przywołanego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

1. Administratorem  danych osobowych ujawnionych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  jest ZO-LSO ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie. 

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej  

na podstawie przepisów prawa o zamówieniach publicznych. 

3. Przekazane dane  będą (mogą być) przekazywane innym podmiotom zgodnie z 

wymogami realizacji procedury przetargowej . 
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4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. 

5. Przekazane  dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury 

przetargowej a następnie będą podlegały archiwizowaniu na okres lat czterech. 

6. Osoby, których dane zostaną przekazane posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane do postępowania mają prawo 

wniesienia skargi do UODO z siedzibą  w Warszawie gdy uznają, iż ich przetwarzanie 

narusza przepisy wyżej cytowanego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Ujawnione w trakcie postępowania dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Tuczno, dnia 18 stycznia 2023 roku 

            

 

 

 

 


