
 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 01.06.2021 r. 

 
 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17, 
26-900 Kozienice; NIP 812-188-41-95; REGON 141671682; tel: 793864252, (48) 3661899, 
www.lgdkozienice.pl, email: biuro@lgdkozienice.pl 

b) Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  z siedzibą  w Warszawie, Al. Jana Pawła II 
70, 00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się  poprzez  
adres  e-mail: info@arimr.gov.pl lub  pisemnie  na  adres  korespondencyjny Centrali  Agencji  
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  ul.  Poleczki  33,  02-822 Warszawa 

c) Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;  
z administratorem  danych  osobowych  mogę  kontaktować  się  poprzez  adres  e-mail 
urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

2) Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  przepis  prawa – Ustawa z dnia  
10 maja 2018 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenie, 
o którym mowa w p. 3) 

3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 
ust.1 lit.  c)  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 
„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. 
na postawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);  
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4) Podanie  danych  jest  niezbędne  do  rozeznania  rynku  w  celu wyboru  najkorzystniejszej  
oferty i ewentualnie zawarcia  umowy,  w  przypadku  niepodania  danych  niemożliwe  jest  
zawarcie umowy; 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego organu nadzorczego,  

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 
projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

 
 

 

…………………………………………………                                                         ………………………………………………… 

           (data, miejscowość)                                                                              (podpis Wykonawcy)                


