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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowi ązków uzyskania zgód 
na przekazanie danych osobowych oraz obowi ązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 14 RODO w stosunku do osoby, której dane osobowe 
zostały pozyskane przez Zamawiaj ącego w post ępowaniu o zamówienie 
publiczne oraz wykonywaniem umowy zawartej w wyniku  udzielenia tego 
zamówienia,  nie od osoby, której dane dotycz ą, w celu zwi ązanym z 
post ępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

Oświadczam, że:  

1) uzyskałem dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, po uprzednim 
poinformowaniu o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie, zgody osób 
fizycznych, których dane przekazałem bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającemu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Budowa dwóch odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. P łockiej w Sierpcu ”, 
prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu z siedzibą 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go 
Maja 48 w formie zapytania ofertowego oraz w związku z wykonywaniem umowy 
zawartej w wyniku przeprowadzenia tego postępowania, na przekazanie danych 
osobowych tych osób Zamawiającemu i przetwarzanie tych danych osobowych 
przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych, w celu związanym z 
prowadzeniem tego postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonywaniem 
umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia tego postępowania; 

2) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, w stosunku do 
osób fizycznych, o których mowa w punkcie 1), zgodnie z Klauzulą Informacyjną 
stanowiącą Załącznik nr 6 do IdW o udzielenie zamówienia, o którym mowa w 
punkcie 1); 

3) będę wypełniał obowiązki, o których mowa w punkcie 1) oraz obowiązki 
informacyjne, o których mowa w punkcie 2), w stosunku do osób fizycznych, których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekażę Zamawiającemu po dacie 
złożenia niniejszego oświadczenia w związku z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o którym mowa w punkcie 1) oraz wykonywaniem umowy 
zawartej w wyniku przeprowadzenia tego postępowania. 
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