Załącznik nr 1

- OFERTA 1.

Nazwa i adres wykonawcy :
......................................................................................................................................................

2.

NIP : ……………………………………………………………

3.

REGON : ……………………………………………………..

4.

E-mail : ……………………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Kwotę netto .......................................zł /m
Podatek VAT ...................................... zł
Cenę brutto ........................................ zł
słownie złotych : ……………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
…………………………………...……………….
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy
……………………….. dnia...........................

Załącznik nr 2
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pełnienie w PINB Katowice
funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa
i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania obowiązków IOD.
Posiadam co najmniej roczne doświadczenie ABI w niżej wymienionych jednostkach:

Lp.

Nazwa i adres jednostki

Okres wykonywania usług

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Data, podpis……………………………..

Załącznik nr 3
Wzór
oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………

Załącznik nr 4
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem procedury
udzielania zamówienia jest Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Katowicach,
kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem
Administratora oraz e-mailowo pod adresem internetowym : iod@pinb.katowice.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia
oraz ew. zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy zlecenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c oraz f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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,

publikacja:

Dz.U.UE.L.2016.119.1

z

dnia

2016.05.04,

https://uodo.gov.pl/pl/p/prawo), w brzmieniu nadanym Sprostowaniem do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 23 maja 2018 r.) tj.:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, za który uważa się realizację przedmiotu zamówienia.
4. Odbiorcami danych osobowych jest PINB w Katowicach. Dane osobowe mogą zostać
ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
regulujących ochronę danych osób fizycznych. Co do zasady dane mogą być powierzone
również do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym
prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

5. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani
nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu oraz określony
przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ew. roszczeń i okres archiwizacji.
7. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji
oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych oraz w stosownym przypadku;
dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do
celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej
danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną
podstawę prawną.
8. Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
www.uodo.gov.pl
9. Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Niepodanie danych w
zależności od podstawy prawnej i okoliczności może jednak powodować brak możliwości lub
odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są
pozyskiwane, np.; brak możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych lub
odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

