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ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY  
DO PRZEKAZANIA KLAUZULI INFORMACYJNEJ PODMIOTOM TRZECIM, 

 KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PRZEZ WYKONAWCĘ UDOSTĘPNIONE  
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 
 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 
W związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu nr OPARP/DS/40/2021 dotyczącym: 
wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus w Gdyni  
przy ul. Czechosłowackiej 3, wraz z dokumentacją powykonawczą. 

(nazwa postępowania) 
 

zostały udostępnione Spółce Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujące 
dane osobowe: (należy wpisać kategorię danych osobowych np. imię, nazwisko, stanowisko 
służbowe, numer telefonu, adres email, numer uprawnień itd.)*, tj. /dane osób wskazanych do 
kontaktów/dane pełnomocników, którzy będą umocowani do zaciągania zobowiązań/dane 
reprezentantów Wykonawcy/dane osób, których uprawnienia załączono do oferty/dane osób 
będących podwykonawcami/dane osób mogących potwierdzić przedstawione w przetargu 
referencje/dane osób wskazanych do realizacji zadania*/inne (jakie?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………./**. 
 

* niepotrzebne skreślić 

** wpisać rodzaj danych inny niż wymienione powyżej 

 

W związku z powyższym zobowiązuję się do poinformowania osób, których dane osobowe 
zostały wymienione w złożonej ofercie o fakcie udostępnienia ich danych osobowych Spółce 
Operator ARP Sp. z o.o. oraz do odebrania od wskazanych w ofercie osób podpisanych 
oświadczeń o poniższej treści: 
 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

 
 
…………………………………………………………        ……………………………………………. r.  

(miejscowość)                      (data) 
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“Zgodnie z art. 14 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), dalej jako „RODO”, oświadczam, ze zostałem poinformowany, iż: 

 
• w momencie przekazania przez .......................................................................................................................... 

(firma Wykonawcy/Zleceniobiorcy) 
 moich danych osobowych do Operator ARP Sp. z o.o.  Administratorem danych będzie Operator ARP Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203884,  
tel.+48 (22) 358 55 00, e-mail:  kontakt@operatorarp.pl, 
• w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Administratorem 
poprzez adres e-mail: lszymanska@operatorarp.pl, 
• Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie moich danych osobowych: …*** / proszę 
wpisać kategorię danych osobowych np. imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko 
służbowe, uprawnienia zawodowe etc/, 
• moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a w 
przypadku wyboru oferty w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z 
realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci m.in. utrzymywania płynnej 
komunikacji z kontrahentem w ramach prowadzonej działalności, 
• moje dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procedur przetargowych, w przypadku wyboru 
oferty i podpisania umowy przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń, 
• przysługujące mi prawa w stosunku do administratora danych to: żądanie dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W sprawie realizacji praw można 
kontaktować się z Administratorem danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt. 2) powyżej, 
• z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych 
jest uzasadniony interes prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 
• odbiorcą moich danych osobowych będzie Operator ARP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot, 
któremu dane zostaną udostępnione w związku z prowadzoną przez administratora działalnością oraz podmiot 
świadczący usługi związane z jego bieżącą działalnością – na mocy stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 
• mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że 
Administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, 
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 
• dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 

 
……………..…………………………………………………………..  

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
…………………………………………………..      ……………………….. r. 

 (miejscowość)     (data) 


