Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)
lub nazwa i adres (dot. firm)

………………….., ………………..
(miejscowość, data)

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że mogę podjąć się zorganizowania i przeprowadzenia
warsztatów terenowych w ramach projektu w ramach projektu "LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk
ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły"
za kwotę brutto ........................................zł
w tym VAT w wysokości............................zł
Załączam dokumenty (wydruki, zaświadczenia, rekomendacje, pliki komputerowe itp.) potwierdzające
posiadanie wymaganego doświadczenia.
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo na rzecz Ziemi, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600
Oświęcim,
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem przeze mnie niniejszej oferty i w celu
przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia
PE 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).
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona
siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w
celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczośc i, ewaluacji, kontroli i
audytu. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizując ym
badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem Life.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia mojej oferty .
5. Mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administr atorze, na czas
zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. Mam prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.................................
czytelny podpis

