Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim
Załącznik nr 3 do Warunków konkursu ofert na
najem jednostek basenowych w Krytej Pływalni przy
Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia ...............................

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………

Nazwa i adres firmy:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

NIP:

…………………………………………………………

REGON:

…………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………

Adres email:

…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam o nieistnieniu okoliczności mogących spowodować egzekucję z mojego
majątku/majątku firmy, w tym również, że nie mam zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej własnoręcznym podpisem poświadczam
prawdziwość złożonego oświadczenia.
……………………………………
(Imię i nazwisko)

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu
Gdańskim, ul. Kasprowicza 16, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pukaczewski@hotmail.com. Dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AWE (RODO), na potrzeby realizacji
Umowy najmu, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także
w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu Umowy w celach
kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku
z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Dane przetwarzane dla
celów rozliczeń przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni
dokument księgowy z tyt. realizacji Umowy najmu. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na zasadzie
zleconych usług, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu realizacji zawarcia Umowy najmu.

