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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr ……. 
 

Treść klauzuli informacyjnej 

1. Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39 NIP 

8251883449, REGON: 0602753351 

 

Ponadto, informuję, że: 

1) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących 

realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem 

Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-mail: ogrodwertykalny@gmail.com 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia 

procedury zapytania ofertowego. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 lat od momentu ich pozyskania.  

4) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody przed jej cofnięciem. 

6) Podane przez Panią/Pana dane nie będą/będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.  

7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zrealizowania ww. celu.  

9) Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.  
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego nr ……. 

 

…………………………………….… 

(miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

2. Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią 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 (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora Danych Osobowych Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39 NIP 8251883449, REGON: 

0602753351 

w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. 

Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam jednocześnie, że w przypadku wyboru mojej oferty w prowadzonym postępowaniu ofertowym wyrażam 

zgodę na opublikowanie na ogólnodostępnej stronie internetowej http://twojswiat.com.pl/ moich danych osobowych 

w zakresie imienia oraz nazwiska/nazwy firmy. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

 

 

………………………………………………………………………..  
 Czytelny podpis Wykonawcy  
 

 

http://twojswiat.com.pl/

