
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dotyczy: zapytania na dostawę i montaż komory mroźniczej z przeznaczeniem na wyposażenie bazy magazynowej 
Banku Żywności w Olsztynie w ramach umowy nr 250/2017/WN14/OZ-PO-go/D o dofinansowanie, ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja środków transportu oraz magazynu Banku Żywności w Olsztynie” 

 
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych: 
1) administratorem danych osobowych jest Bank Żywności w Olsztynie, 10-165 Olsztyn, ul. Bohaterów Monte 

Cassino 4 (dalej: Administrator). 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

bz.olsztyn@bankizywnosci.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na dostawę i montaż komory mroźniczej z przeznaczeniem na wyposażenie bazy magazynowej 
Banku Żywności w Olsztynie w ramach umowy nr 250/2017/WN14/OZ-PO-go/D o dofinansowanie, ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja środków transportu oraz magazynu Banku Żywności w Olsztynie”. Dane 
osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4) ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych. 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. W przypadku niepodania danych, oferta złożona przez 
Panią/Pana w postępowaniu zostanie odrzucona. 

 

Oświadczenie * 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższej Klauzuli 
Informacyjnej. 

 

☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższej Klauzuli 
Informacyjnej. 
 

*zaznacz właściwe 
 

Informacja o prawie cofnięcia zgody: 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

 

Data: ……………………………….. 

Miejscowość: ………………………….. 

 
 

……………………..………………… 
Czytelny podpis osoby umocowanej / osób umocowanych  
do reprezentacji Wykonawcy 

 


