Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o przetargu na sprzedaż komputera
HP ProBook 4730 znak spr. SA.234.5.2.2019

…………………, dnia ……………. 2019 r.

………………………….……………………
……………………………….………………
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres składającego ofertę)

Numer PESEL/NIP: ……………………….
Telefon: ……………………………

Formularz ofertowy
Składam ofertę na zakup komputera HP ProBook 4730
za kwotę:
…………..………zł brutto
(słownie złotych: ……………………..………………………………………………………....)
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz z
warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na
sprzedaż komputera HP ProBook 4730.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia przetargu – Klauzula RODO*

………………………………………….
Podpis oferenta

* Klauzula RODO
Zgodnie
z
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), dalej „RODO”, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez; tel.: +48 913974063,
fax: +48 913976566, adres e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl, dalej jako: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.qov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zmierzającego do
zawarcia umowy sprzedaży, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

niezbędność przetwarzania w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji zawartej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych,
regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym prawa podatkowego (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
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niezbędność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami oraz cele
administracji wewnętrznej Administratora, w szczególności raportowanie i dokumentowanie.
Podanie danych osobowych identyfikujących stronę postępowania (w szczególności: imię i nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, adres zamieszkania) wynika z przepisów prawa, podanie innych danych (np. numeru telefonu kontaktowego) ma
charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia żądanych informacji uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu
przetargowym.
Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym, w szczególności świadczącym usługi w
zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom
publicznym, jeżeli wynika to z przepisu prawa, w przypadku zawarcia umowy przez czas niezbędny do jej realizacji, a
następnie do przedawnienia roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikających z innych przepisów (np. prawa
podatkowego).
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). Prawo żądania usunięcia danych, o którym mowa w art.
17 ust. 1 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych;

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).
Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, w
odniesieniu do danych innych niż te, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie innej niż udzielona
zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2 00-193 Warszawa), będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

