Załącznik 2

Oferta na zakup samochodu osobowego Fiata Punto
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku
19-300 Ełk, ul. Kajki 4
Miejscowość i data:
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):
......................................................................................................................................................
ul. ..................................................................................................................................................
Numer PESEL .......................................
Numer NIP ............................................
Numer REGON .....................................
Tel. …………………………………….
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Punto, oraz z
treścią wzoru umowy (załącznik nr 3).
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego Fiat Punto, rok produkcji 2000
za kwotę brutto ............................................ zł.
(słownie: .....................................................................................................................................)

.............................................
Podpis oferenta

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 6
im. Macieja Rataja w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. Kajki 4, tel: 87 610 23 62,
mail: zs6@elk.edu.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku możliwy jest pod numerem tel. nr. 87 610 23 62 lub adresem email (adres
email): zs6@elk.edu.pl.

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z
dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji
postępowania przetargowego.

4.

Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).

6.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy.
Artur Bońkowski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku

