
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Załącznik nr 4 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 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Warunkami konkursu ofert na najem jednostek basenowych 
na Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Jana Kasprowicza 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w 
roku  2022, 2023, wraz z załącznikami, w tym z projektem umowy najmu i przyjmuję te warunki 
bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że na niecce basenowej Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 będę prowadził/a działalność 
sportowo-rekreacyjną. 

 

…………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie wraz z załącznikami oraz ewentualnych 

zabezpieczeniach najmu podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę 

Podstawową nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Kasprowicza 16 – 

jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, która jest administratorem danych 

osobowych, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły. 

Przyjmuję do wiadomości, że kontakt z administratorem danych osobowych lub powołanym 

inspektorem ochrony danych możliwy jest przez e mail: pukaczewski@hotmail.com oraz, że te 

dane osobowe: 

mailto:pukaczewski@hotmail.com
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1) są zbierane i przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania najmu 
jednostek basenowych w Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 
w Pruszczu Gdańskim, 

2) zawarcia i realizacji umowy najmu przy zachowaniu zasady jawności postępowania i jego 
wyniku oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych 
zgodnie ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000); 
oraz są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 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); 2. nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegać 
automatycznemu profilowaniu; 

3) będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedury wyłonienia najemcy, 
w przypadku oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu okres wynosi 5 lat od 
zakończenia trwania umowy lub okres przedawnienia roszczeń z tej umowy; 

4) mogą być udostępnione zarządcy obiektu i gminnym jednostkom organizacyjnym 
uczestniczącym w procedurze i realizacji najmu;  organom państwowym lub samorządowym w 
ramach wykonywanych przez nie zadań lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja zgodnie z ustawą dostępie do informacji publicznej. 

3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych skutkuje odrzuceniem oferty i jest warunkiem do 
uczestnictwa w Konkursie ofert. 

4. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że osobie, której dane osobowe dotyczą służy prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia i usuwania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

5. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej własnoręcznym podpisem poświadczam prawdziwość 
złożonych oświadczeń. 

 

 

…………………………………… 
(Imię i nazwisko) 


