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Wójta Gminy Żegocina

Z dnia 10.07.2019r

…………………………………….

(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIAOFERENTA

W związku z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, ogłoszonego przez
Wójta Gminy Żegocina oferent oświadcza, że:

 realizatorzy zadania posiadają uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji
zleconego zadania publicznego;

 działa / nie działa * w celu osiągnięcia zysku

 zapoznał się z treścią ogłoszenia konkursowego.

Oświadczam, że:

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz
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), zwane :„RODO”;

 wypełniono wobec mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

Oświadczenie wymagane 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.

Zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej RODO zawartej
w treści zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane przekazuję w związku
z realizacją zamówienia i poinformować te osoby o zakresie przekazywanych danych.

1) rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie).

………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

*niepotrzebne skreślić


