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OŚWIADCZENIE 

II przetargu na: 

sprzedaż jednostki transportowej MERCEDES BENZ VITO o nr rej LC 47453  

 

Ja ………………………………………………………………………………….. niżej podpisana/y, oświadczam, że: 

 

zapoznałam/em się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o 

II przetargu na sprzedaż jednostki transportowej MERCEDES BENZ VITO o nr rej. LC 47453: 

- akceptuję warunki udziału w ww. przetargu ustnym, 

- zapoznałam/em się ze stanem technicznym oferowanego pojazdu, 

- uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 14 dni, 

Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa    

    w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl,    

    tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych,  

    nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za   

    pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor   

    Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym ww. postępowaniem przetargowym 

    na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie   

   dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych  

   na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty którym Uczelnia zleciła przetwarzanie   

   danych osobowych  np. podmioty świadczące usługi IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, oraz  

   ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

   uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych  

   niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8.  Podanie danych  jest niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Niepodanie danych   

    skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty. 

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało  

    zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

 

………………………….., dnia………………2020r.    ………………………………………… 
                                 (podpis osoby/osób upoważnionych) 

 


