Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

……………………………………….., dnia ………………………

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam/y, że:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy, NIP)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska osób reprezentujących)

a) nie jest podmiotem wyłączonym z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany
osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy;
b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
c) wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu pt.
„Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
d) podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów
realizacji projektu pt. „Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
e) akceptuje regulamin zapytania ofertowego;

……….…………………………………….
pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo „Poligrodzianie” z siedzibą w
Poznaniu (61-012) przy ulicy Krótkiej 3/31. (dalej: ,,Towarzystwo’’).
2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: poligrodzianie@onet.pl lub
dzwoniąc pod numeru telefonu 508 090 677.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy,
b. w celach podatkowych – na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego,
c. a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z
przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników
administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym,
świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą kadrowopłacową, obsługą informatyczną, usługami prawnymi.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy a po zakończeniu
umowy przez kolejne 5 lat. Czas ten jest liczony od roku, następującego po roku w którym
wygaśnie umowa.
7. Posiadają Państwo:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych
osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, lecz wynika z wymienionych
przepisów prawa w związku z czym są Państwo zobowiązani do ich podania. Bez podania tych
danych realizacja umowy nie będzie możliwa.
11. Państwa dane nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania.
Treść zrozumiałem i akceptuję.

……….…………………………………….
pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych

