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 Załącznik nr 12 

 

 

………………………………………… 

pieczęć Oferenta  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH  (DLA OSÓB FIZYCZNYCH) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) wyłącznie w celach związanych                   

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do żłobka na potrzeby wyżywienia 

dzieci w podziale na 8 zadań w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.”              

w ramach projektu pn. „Tygrysek Plus - wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla 

pracujących rodziców” realizowanego przez Artystyczne Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej:  

X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Numer i nazwa Działania dla Osi: 

X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, 

oświadczam, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego przygotowania    

i zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, 

przesłania postępowania do Instytucji Zarządzającej). 

 

............................................................  

podpis osoby upoważnionej 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Artystyczne 

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS",                       

ul. Partyzantów 65, 26 – 300 Opoczno 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 

17891) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 
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dyrektywy 95/46/WE (RODO) (publ.Dz.Urz.UEL Nr 119, s. 1) osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo: 

1. żądania dostępu do danych osobowych; 

2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

3. wniesienia sprzeciwu; 

4. cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,           

00-193 Warszawa. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższego. 

 

                                              ............................................................  

                                                                                              podpis osoby upoważnionej      

 

mailto:przedszkole-tygrysekplus@wp.pl
http://www.tygrysek-opoczno.pl/

