
    Gmina Pawłowiczki 
Plac Jedności Narodu 1 
   47-280 Pawłowiczki 

ZAPYTANIE CENOWE 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł 

Wójt Gminy Pawłowiczki mając na uwadze wartość zamówienia - art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: 

 

 „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025  

z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Pawłowiczki  

Plac Jedności Narodu 1 

47-280 Pawłowiczki  

tel. 77 40 36 461 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. 

2. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu zakresu  z właściwymi 

organami na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonanie w/w dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2020.1219) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wzoru pism wymaganych w toku 

opracowania, występowania w imieniu Zamawiającego w celu pozyskania wszelkich 

informacji oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania opracowania zgodnie z art. 17 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. 

5. Dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia 

Programu ochrony środowiska oraz wprowadzanie korekty do opracowania w przypadku 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

6. Wykonanie prezentacji projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na 

lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

na posiedzeniu komisji/sesji Rady Gminy Pawłowiczki dotyczących uchwalenia programu. 
7. Wykonanie opracowań w 3 egzemplarzach papierowych oraz 3 egzemplarzach elektronicznych 

na nośniku CD jako dokument PDF oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich uzgodnień i opinii 
dot. opracowania. 

 III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania usługi do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- cena 100 % 



  

1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane                              

z wykonaniem zamówienia. 

2. Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili 

zawierania umowy nie można było prawidłowo przewidzieć i ocenić rozmiaru i kosztów prac. 

3. Cena oferty winna być liczona w walucie polskiej – do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych opracowań – Programów 

ochrony środowiska. Zamawiający wymaga wskazanie co najmniej dwóch opracowań w ciągu 

ostatnich czterech lat. 

V. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera czy dostarczyć osobiście na adres: Urząd 

Gminy w Pawłowiczkach, Plac jedności Narodu 1, 47-280  Pawłowiczki lub przesłać drogą 

elektroniczną: https//epuap.gov.pl/PAWLOWICZKI. (Pełna nazwa podmiotu: URZĄD GMINY W 

PAWŁOWICZKACH) w terminie do dnia 21 maja 2021 roku do godz. 15.00. 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1. 

2. Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2 wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu ochrony 

środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta będzie 

następna w kolejności. 

VI. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy -załącznik nr 1 

2. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy - załącznik nr 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podanie 

przyczyny  

 

 

 

 

 

 



  

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)                                                                Załącznik nr 1 

REGON ................................................................... 

NIP .......................................................................... 

Telefon ……............................................................ 

e-mail ....................................................................... 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zamówienia o wartości poniżej 

130 000 zł na zadanie: 

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025  

z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 

 

składamy niniejszą ofertę za cenę: 

wartość netto .......................... zł    (słownie: ............................................................................ złotych) 

VAT  …….. %....................... zł    (słownie: ............................................................................. złotych) 

wartość brutto ........................ zł    (słownie: ............................................................................. złotych) 

 

 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w niniejszym zapytaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

3. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń, a tym samym zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

5.Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest: 

-wykaz usług wg załącznika nr 2 wraz z dowodami, czy zostały one wykonane należycie np. referencje. 

 

............................................ 
        (Podpis Wykonawcy 

       lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



  

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)                                                                          Załącznik nr 2 

REGON ................................................................... 

NIP .......................................................................... 

Telefon ……............................................................ 

e-mail ....................................................................... 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Lp. Nazwa zadania 
Całkowita 

wartość brutto 

Data wykonania 
Zleceniodawca 

Rozpoczęcie Zakończenie 

      

      

      

 

 

............................................ 
        (Podpis Wykonawcy 

       lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 

 

 

WZÓR UMOWY NR ………. 

 

zawarta w dniu ………………… pomiędzy Gminą Pawłowiczki, z siedzibą w Pawłowiczkach,                  

Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki NIP:7492090750, 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Treffon - Wójta Gminy Pawłowiczki 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  

zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………. NIP: ……………………… REGON: 

..…………………… 

reprezentowaną……………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”. 

 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. 2019 poz. 2019). 

 

§1 

 

1. Przedmiot umowy obejmuje Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. 

2. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko należy wykonać po uzgodnieniu zakresu 

z właściwymi organami na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w dokumentów 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wzoru pism wymaganych w toku 

Opracowania, występowania w imieniu Zamawiającego w celu pozyskania wszelkich 

informacji oraz uzgodnień wymaganych w obowiązującym prawie niezbędnych do wykonania 

Opracowania, rozpatrywania i uwzględnienia uwag zamawiającego lub organu opiniującego, 

prezentacji Opracowania i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do analizy wnoszonych do Opracowania wniosków i uwag w 

czasie wyłożenia Opracowania do publicznego wglądu oraz wprowadzenia korekty do 

Opracowania w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym zasadności. 

6. Wykonawca zaprezentuje Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na posiedzeniu 

komisji/sesji Rady Gminy Pawłowiczki dotyczących uchwalenia programu. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dane Opracowanie wykonane jest niezgodnie z wymaganiami 

technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać 

ponownego wykonania Opracowania lub obniżyć uzgodnione wynagrodzenie oraz odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. 

 

§2 

 

Termin wykonania zamówienia i dostarczenie Opracowania ustala się na 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 



  

 

§3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane dane, dokumenty, 

projekty techniczne i informacje o obiektach, niezbędne do wykonania zamówienia,                                    

a brakujące informacje do wykonania Opracowania Wykonawca zbierze we własnym zakresie. 

 

2. Wykonawca po zakończeniu Opracowania zobowiązany jest rozliczyć z otrzymanych 

materiałów nie później niż w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru Opracowania 

przez Zamawiającego. 
 

§4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Opracowania 3 egzemplarzy w formie pisemnej                    

oraz 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej na nośniku CD jako dokument PDF oraz przekazania 

Zamawiającemu wszystkich uzgodnień i opinii dot. opracowania. 

 

§5 

 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

2. Odbiór Opracowania, o którym mowa w §1 niniejszej umowy następuje na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego spisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§6 

 

Osobą upoważnioną do relacji zamówienia jest: 

1) ze strony Zamawiającego: Joanna Maciąg – Inspektor ds. Ochrony Środowiska tel. 774036473 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 

 

§7 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……………….. zł brutto  

(słownie: …………………………………..…), w tym VAT ………….…. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie i zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie Opracowań zgodnie                                        

z obowiązującymi przepisami, warunkami zapytania ofertowego i obejmuje koszty wszelkich 

prac. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy potwierdzony 

protokółem zdawczo-odbiorczym. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na rachunek bankowy nr 

…………………………..……...……….……. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na rzecz osób trzecich 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

 



  

§8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę      jest on zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia. 

4. Odstąpienie o którym mowa w ust. 3, wymaga form pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu Opracowania w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                     

w wysokości  0,2 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 

§10 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Opracowanie zostanie przez niego wykonane osobiście, nie będzie 

stanowiło Opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego,                       

a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do Opracowania w zakresie niezbędnym do 

wykonywania niniejszej umowy. 

2. Przepisami niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe                               

w zakresie następujących pól eksploatacyjnych: 

a) utrwalanie na papierze i elektronicznych nośnikach 

b) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń 

odtwarzająco-przegrywających  audio-video, technik drukarskich, komputerowych 

c) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Opracowania 

d) publicznego udostępnienia Opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. W zamian za wynagrodzenie z chwilą wydania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi                        

na Zamawiającego wszelkie prawa do Opracowania, a w szczególności do korzystania                               

z Opracowania na wszelkich polach eksploatacyjnych. 

 



  

§11 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności                

w postaci aneksu, w uzgodnieniu i w odniesieniu do obu stron. 

 

§12 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy                

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz prawa autorskiego. 

 

§14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13,14  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

lub „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłowiczki z siedzibą  w Pawłowiczkach 

przy ulicy Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, telefon kontaktowy: 774036462, adres poczty 

elektronicznej ug@pawlowiczki.pl 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję 

pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania                                

o udzielenie zamówienia,  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto dotyczącego realizacji 

zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 

z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, wyłonienia wykonawcy, 

realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,                          

z  udzielania zamówień publicznych w , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto,                             

z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 

Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać  jeśli jest 

Pani/ Pan stroną umowy. 

c) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

 Pani/ Pana  dane, w związku z tym, że jest Pani/ Pan pracownikiem, współpracownikiem Wykonawcy  

 będą  przetwarzane  w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji                                     

              z potencjalnym Zleceniobiorcą w celu  nawiązania  współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem 

 umowy a także  czynności związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy  również 

 przetwarzać Pani / Pana dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.      

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   podstawie 

przepisów prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator:  

podmioty świadczące usługi w zakresie IT- podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla 

systemów informatycznych, dostawca  i hostingodawca usług poczty elektronicznej, dostawca                               

i hostingodawca Biuletynu Informacji Publicznej.  

5. Pani/ Pana dane osobowe, zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego wartość  nie przekracza kwoty  130 000 zł netto. 

6. Będziemy przetwarzać następujące Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, 

stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Pani/ Pan reprezentuje, numer telefonu, adres email. 

Mogą wystąpić przypadki w których Administrator będzie przetwarzał dane: dane zawarte w udzielanych 

pełnomocnictwach,  informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, 

opinie związane z realizacją umowy. 

7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu  o zamówienie o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto jest  niezbędne aby móc wziąć udział w postępowaniu. 



  

Niepodanie danych może skutkować  brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu, którego wartość 

nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. 

8. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego wartość 

nie przekracza kwoty 130 000 zł netto będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postepowania 

o udzielenie zamówienia, a następnie przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następnego roku,                           

w którym nastąpiło zakończenie postępowania. 

9. Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki organizacyjne                  

i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają 

wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

(art. 17 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO), 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO (art. 21 RODO). 

       Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów           

       RODO. Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

11. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-14T12:12:37+0200




