
Znak sprawy: 105/09/2022  Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i  

zobowiązaniu do ich przestrzegania  

Wykonawca (pełna nazwa/firma, adres): 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………..……………………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

Tel., email Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

Osoba/ Osoby reprezentujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem/am się* (zapoznaliśmy się*) 

z poniżej podanymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuje (zobowiązujemy) się do 

ich przestrzegania (*niepotrzebne skreślić). 

1. Zamawiający informuje, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji 
Tarnowskiej z siedzibą w Grybowie, ul. Rynek 10. 

 Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan 
Jerzy Pikul e-mail: caritas3@diecezja.tarnow.pl  

 Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego 
rozporządzania o ochronie danych. 

 Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, z którymi 
zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Zamawiającego/Wykonawcy danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie 
podanie danych będzie skutkować nie podpisaniem umowy i odrzuceniem oferty. 

 Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

Umowie. Wykonanie operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cel 
wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 
danych odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronią danych. 

4. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji służbowych i zawodowych.  

 

Miejscowość, data: ……………………………  Podpis/Podpisy Osoby/Osób reprezentujących Wykonawcę:  

        …………………….………………………………………………… 

Pieczęć podmiotu: 

 

mailto:caritas3@diecezja.tarnow.pl

