
 

 

          Mostki, 03.03.2021 r.   

ROZEZNANIE RYNKU PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS 
 

dotyczące zakupu i dostawy produktów spożywczych do realizacji wsparcia dla podopiecznych w ramach 

funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Gniazdo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia 

i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie 

wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa i adres Zamawiającego   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, wpisana do rejestru  

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego pod numerem 0000310837.  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU  

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami  

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA  

Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów spożywczych do realizacji wsparcia dla 

podopiecznych w ramach funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w ramach projektu „Dzienny Dom 

Seniora” . 



 

 

2) Zamawiane artykuły/produkty muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być używane, ani już wcześniej 

otwierane – jeżeli dotyczy.  

3) Artykuły/produkty musza posiadać aktualną datę ważności do spożycia oraz muszą być zdatne do spożycia. 

4) Zamawiane artykuły/produkty mają zostać dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego znajdującego się w Starym Sączu - dostawa zamówienia powinna być do siedziby Dziennego 

Domu Seniora, ul. Daszyńskiego 18, 33-340 Stary Sącz 

5) Dostawy wszystkich artykułów będą się odbywały na bieżąco na podstawie zamówienia złożonego w formie 

pisemnej/telefonicznej/elektronicznej przez Zamawiającego we wskazane dni i godziny. 

6) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie należne za faktycznie zrealizowane dostawy i wyliczane będzie na 

podstawie cen jednostkowych wskazanych na fakturze/rachunku Wykonawcy. Dopuszczalne jest że 

wynagrodzenie będzie należne za zrealizowaną sumę dostaw w ustalonych z Wykonawcą przedziałach 

czasowych (tj. np. za 5 dni, za 10 dni, 1 miesiąc kalendarzowy).  

7) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja zakresu zamówienia odbywać się będzie na 

bieżąco w okresie najpóźniej do dnia 30.06.2021 r. na podstawie zamówień składanych sukcesywnie w formie 

pisemnej/telefonicznej/elektronicznej przez Zamawiającego na wskazane dni i godziny.  

8) W skład zamówienia wchodzą: 

Lp. Produkt  Parametry/Specyfikacja Ilość 

1. BUDYŃ  

Budyń o smaku śmietankowym – 20 
szt, smaku czekoladowym – 10 szt, o 
smaku waniliowym – 20 szt. Produkt 
do gotowania. Opakowanie 
pojemność min. 35 g. 

50 szt. 

2. GALARETKA 

Galaretka o smaku truskawkowym – 
15 szt., o smaku malinowym – 15 szt., 
o smaku agrestowym – 10 szt. 
Opakowanie pojemność min. 75 g. 

40 szt. 

3. CUKIER WANILIOWY Opakowanie pojemność min. 16 g. 30 szt. 

4. MĄKA TORTOWA 
Mąka typ 450. Opakowanie 
pojemność 1 kg 

15 szt.  

5. HERBATNIKI Opakowanie min. 220 g 20 szt. 

6. 
BRZOSKWINIA W 
PUSZCE 

Połówki lub kawałki. Opakowanie 
min. 480 g 

5 szt. 

7. ANANAS W PUSZCZE Plastry. Opakowanie min. 340 g 5 szt. 

8. 
MARGARYNA DO 
PIECZENIA 

Opakowanie/kostka pojemność 250 g 8 szt. 

9. MASŁO 82% Opakowanie/kostka pojemność 200 g 30 szt. 

10. 
MROŻONE 
TRUSKAWKI 

Opakowanie min. 400 g 4 szt. 

11. 
MROŻONE 
JAGODY/BORÓWKI 

Opakowanie min. 300 g 2 szt. 

12. MROŻONE MALINY Opakowanie min. 300 g 2 szt. 



 

 

13. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
BANANY  

wg. wagi 5 kg 

14. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
GRUSZKI 

wg. wagi 5 kg 

15. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
JABŁKA 

wg. wagi 5 kg 

16. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
POMARAŃCZE 

wg. wagi 5 kg 

17. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
MANDARYNKI 

wg. wagi 5 kg 

18. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
TRUSKAWKA 

wg. wagi 2 kg 

19. JAJKA 
Rozmiar M. Opakowanie zawierające 
po 10 szt.  

10 op. 

20. SER BIAŁY wg. wagi 7 kg 

21. 
DROŻDZE DO 
PIECZENIA 

Opakowanie min. 100 g 15 szt. 

22. MASA MAKOWA  Opakowanie min. 900 g 4 szt. 

23. JOGURT NATURALNY Opakowanie min. 370 g 30 szt.  

24. 
CZEKOLADA 
MLECZNA 

Opakowanie min. 90 g 10 szt. 

25. CZEKOLADA GORZKA Opakowanie min. 90 g 10 szt. 

26. ORZECHY WŁOSKIE  Łuskane. wg. wagi 4 kg 

27. 
ŻURAWINA 
SUSZONA 

wg. wagi  4 kg 

 
  

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY  

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu rynku  

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do  

niniejszego rozeznania rynku.   

3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do rozeznania rynku. 

4) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana jednostkowych cen brutto, wartości brutto oraz 

łącznej kwoty brutto za sprzedaż i dostawę towarów/artykułów podanych w formularzu oferty. Ceny powinny 

uwzględniać ewentualne koszty przesyłki/dostawy.  

5) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać:  Rozeznanie 

rynku  PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS 

6) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku PRODUKTY 

SPOŻYWCZE_1_R21_DDS   

 



 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 08.03.2021 r. do godziny 13:00 (wiążąca jest data i godzina wpływu  

Oferty do Biura projektu lub na elektroniczną skrzynkę pocztową).  

Ofertę można składać:  

1) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu – 33-340 Stary Sącz, Mostki 86  

2) e-mailem na adres – biuro@bramabeskidu.pl     

Osoba kontaktowa: Marcin Wygoda, Wioletta Derymacka   

Tel: 18 547 66 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 – do Rozeznania rynku PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS  
 
 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Beskidu” 

Mostki 86 
33-340 Stary Sącz 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS dotyczące zakupu i dostawy 
produktów spożywczych do realizacji wsparcia dla podopiecznych w ramach funkcjonowania Dziennego Domu 
Seniora w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Brama Beskidu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region 
Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 
interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17,  zgodnie  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia: 
 

DANE WYKONAWCY: 

Ja niżej podpisany/-a   

 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

Adres  

Telefon  

E-mail  

 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:   

 

Lp.  Produkt Parametry/Specyfikacja Cena 
jednostkowa 

brutto 
Ilość 

Wartość 
brutto 

1. BUDYŃ  

Budyń o smaku 
śmietankowym – 20 szt, 
smaku czekoladowym – 10 
szt, o smaku waniliowym – 
20 szt. Produkt do 
gotowania. Opakowanie 
pojemność min. 35 g. 

 50 szt. 

 

2. GALARETKA 

Galaretka o smaku 
truskawkowym – 15 szt., o 
smaku malinowym – 15 
szt., o smaku agrestowym 
– 10 szt. Opakowanie 
pojemność min. 75 g. 

 40 szt. 

 



 

 

3. CUKIER WANILIOWY 
Opakowanie pojemność 
min. 16 g. 

 30 szt. 
 

4. MĄKA TORTOWA 
Mąka typ 450. 
Opakowanie pojemność 1 
kg 

 15 szt.  
 

5. HERBATNIKI Opakowanie min. 220 g  20 szt.  

6. BRZOSKWINIA W PUSZCE 
Połówki lub kawałki. 
Opakowanie min. 480 g 

 5 szt. 
 

7. ANANAS W PUSZCZE 
Plastry. Opakowanie min. 
340 g 

 5 szt. 
 

8. 
MARGARYNA DO 
PIECZENIA 

Opakowanie/kostka 
pojemność 250 g 

 8 szt. 
 

9. MASŁO 82% 
Opakowanie/kostka 
pojemność 200 g 

 30 szt. 
 

10. MROŻONE TRUSKAWKI Opakowanie min. 400 g  4 szt.  

11. 
MROŻONE 
JAGODY/BORÓWKI 

Opakowanie min. 300 g  2 szt. 
 

12. MROŻONE MALINY Opakowanie min. 300 g  2 szt.  

13. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
BANANY  

wg. wagi  5 kg 
 

14. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
GRUSZKI 

wg. wagi  5 kg 
 

15. OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA wg. wagi  5 kg  

16. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
POMARAŃCZE 

wg. wagi  5 kg 
 

17. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
MANDARYNKI 

wg. wagi  5 kg 
 

18. 
OWOCE ŚWIEŻE – 
TRUSKAWKA 

wg. wagi  2 kg 
 

19. JAJKA 
Rozmiar M. Opakowanie 
zawierające po 10 szt.  

 10 op. 
 

20. SER BIAŁY wg. wagi  7 kg  
21. DROŻDZE DO PIECZENIA Opakowanie min. 100 g  15 szt.  
22. MASA MAKOWA  Opakowanie min. 900 g  4 szt.  
23. JOGURT NATURALNY Opakowanie min. 370 g  30 szt.   
24. CZEKOLADA MLECZNA Opakowanie min. 90 g  10 szt.  
25. CZEKOLADA GORZKA Opakowanie min. 90 g  10 szt.  
26. ORZECHY WŁOSKIE  Łuskane. wg. wagi  4 kg  
27. ŻURAWINA SUSZONA wg. wagi   4 kg  

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO ZAMÓWIENIA (SUMA)   

 

Zobowiązuję się do: 

1) Dostawy kompletnych artykułów/produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

2) Dostawy artykułów/produktów posiadających aktualną datę ważności do spożycia oraz artykułów 

zdatnych do spożycia. 

3) Przeniesienia własności artykułów na Zamawiającego, 

4) Pokrycia kosztów dostarczenia i wydania artykułów/produktów, 



 

 

5) Uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy. Dostawy artykułów będą się odbywały na bieżąco na 

podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej/telefonicznej/elektronicznej przez Zamawiającego 

we wskazane dni i godziny. 

6) Odebrania na swój koszt w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy, 

całości lub części przedmiotu zamówienia, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. oferowane przeze mnie wyżej wymienione przedmioty/produkty (wszystkie elementy) spełniają 

wymagania określone w Rozeznaniu rynku PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS; 

2. oferowane przeze mnie wyżej wymienione artykuły/produkty są nowe (nieużywane, ani otwierane – 

jeżeli dotyczy) 

3. spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku PRODUKTY SPOŻYWCZE_1_R21_DDS. 

 

 

 

…………………………………………     ……….……….…………….…………..…… 
              Data             podpis/ pieczęć  Oferenta: 

                     
 
 



 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku PRODUKTY SPOŻYWCZE_1 _R21_DDS 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

b) Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz 

c) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę w Krakowie, ul. Racławicka 

56, 30-017 Kraków 

d) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-

926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 

a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@bramabeskidu.pl  
b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: z.wcislo@op.pl   
c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 
d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia Rozeznania 

rynku, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego 

finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych jak i Podręcznika kwalifikowania wydatków 

objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli 

skarbowych, audytu i sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach Projektu pn. „Dzienny Dom Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie 

wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17 na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego  szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,  a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć dane osobowe do przetwarzania 

Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja powierzy/może 

powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra 

mailto:biuro@bramabeskidu.pl
mailto:z.wcislo@op.pl


 

 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w 

ramach RPO WM. 

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i 

rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020,  

a także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi 

później. 

6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia obowiązek podania danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku   

z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, a Zarządem Województwa 

Małopolskiego w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu. 

8) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również profilowane stosownie do art. 22 RODO. 

9) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  

10) Posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

11) Nie przysługuje Państwu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

…………………………………………………………………… 
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 


