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Formularz oferty – specjalista d.s. opieki prawnej 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

*dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 

 

Cena jednostkowa za jedną 

godzinę realizacji przedmiotu 

zamówienia  

 

netto  

brutto  

 

 

 

 

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

             Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 7 kwietnia 2016 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)  informujemy, że: 

 

• Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tucholi, z siedzibą ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, tel. 052 559 20 18. 

• Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: inspektor.rodo@wp.pl 

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z oraz  art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
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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) do 

celów związanych z procedurą zamówienia publicznego w ramach projektu „Samodzielnie (nie 

samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. 

• Ma Pan/Pani prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych w przypadkach określonych w Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

• Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 5 lat. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

• Może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez 

złożenie oświadczania w siedzibie stowarzyszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 

na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

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

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. 

• W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie podejmuje się decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie są profilowane. 

• Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi dostępne na stronie internetowej www.pcprtuchola.pl oraz w siedzibie 

jednostki. 

               Administrator danych osobowych 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola w związku z procedurą zamówienia 

publicznego realizowaną w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób 

z niepełnosprawnością  w powiecie tucholskim”. 

 

       

…………………………………………………. 

                  Podpis osoby składającej formularz 

 


