Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2021/RPOWŚ/3.2

……………..……………….
miejscowość i data

.................................................
dane (pieczęć) Wykonawcy

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 12.03.2021 r. nr 1/2021/RPOWŚ/3.2 dotyczącego
realizacji zadania: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z
przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych
realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla
działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

oświadczam/y, że 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 zapytaniu
ofertowym: Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych na terenie kompleksu
wypoczynkowego Relaks na potrzeby realizacji projektu „Dywersyfikacja działalności
turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie
bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz
utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

.................................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie 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).
1)

* 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)
1

