Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Zamawiający:
Gmina Wrocław
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
Adres do korespondencji:
Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: bzm@um.wroc.pl
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH
KONSULTACJACH RYNKOWYCH.
Dane podmiotu ubiegającego się o udział we wstępnych
konsultacjach rynkowych:
Nazwa / Imię i nazwisko:
......................................................................................................
Adres:
......................................................................................................
Numer telefonu:
......................................................................................................
Adres e-mail:
......................................................................................................
NIP
......................................................................................................
Regon
.......................................................................................................
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Dane osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:................................................................................
Funkcja:……………………………..................................................................
Adres do korespondencji:...................................................................
Numer telefonu:................................................................................
Adres e-mail: ...................................................................................

W odpowiedzi na Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na przeprowadzenie badań, polegających na oszacowaniu
rzeczywistej liczby mieszkańców Wrocławia i gmin sąsiednich,
składam niniejsze zgłoszenie i oświadczam, że:
1) zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzania wstępnych
konsultacji rynkowych (załączniki nr 1 do Ogłoszenia) i w całości
akceptuję jego postanowienia,
2) posiadam doświadczenie w zakresie realizacji badań polegających na
oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców, zgodnie z warunkiem
określonym w pkt. IV Ogłoszenia, co potwierdzam poniższym
wykazem:
Przedmiot usługi

Okres

(wraz z informacją dotyczącą

wykonywania

Lp. typu wykorzystywanych danych) usługi (od-do)
(podać miesiąc
i rok)

Podmiot, na rzecz,
którego wykonana
była usługa
(nazwa i adres)

1.
2.
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3) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji zawartych
w niniejszym Zgłoszeniu oraz przekazywanych w toku wstępnych
konsultacji rynkowych, w tym również informacji i/lub utworów
stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na
potrzeby przeprowadzenia przyszłego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań, polegających na
oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców Wrocławia i wybranych
gmin sąsiednich, w tym w szczególności do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, określenia
wartości zamówienia lub określenia warunków umowy dla zamówienia,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania wstępnych
konsultacji rynkowych,
4) spełniam postanowienia 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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1),
5) spełniono względem mnie obowiązek informacyjny określony w art. 13
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) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1), (dotyczy osób
fizycznych),
6) zobowiązuję się do poinformowania osób przez siebie upoważnionych
do określonych czynności w związku z udziałem we wstępnych
konsultacjach rynkowych, o tym, że Zamawiający będzie przetwarzał
ich dane osobowe, jako administrator danych w ww. celu.
Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie
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zawierać ponadto taką treść, która umożliwi Zamawiającemu
ewentualne powołanie się na art. 14 ust. 1 lit. a RODO. W celu
realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiający w załączniku nr 3 do zgłoszenia do udziału we wstępnych
konsultacjach rynkowych przekazuje treść obowiązku informacyjnego
dla wyżej wskazanych osób.
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7) podpisuję Zgłoszenie, jako osoba do tego upoważniona na podstawie
załączonego: pełnomocnictwa /odpisu z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego /innego dokumentu poświadczającego należyte umocowanie
do reprezentacji.

1

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis/pieczątka osoby
upoważnionej

Załączniki:
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument
poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji potencjalnego
Uczestnika,
2. pełnomocnictwo 1,
3. treść obowiązku informacyjnego dla osób upoważnionych, o których
mowa w pkt 6,
1

– odpowiednio skreślić

2

– w sytuacji, gdy Podmiot nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa
w pkt 6, nie składa (należy wykreślić oświadczenie)
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Załącznik nr 3 do Zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi
w art. 14 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja
2016 r. L 119/1).
Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest

danych

Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd
Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141
Wrocław,
- przez e-mail: bzm@um.wroc.pl,
- telefonicznie: +48 71 777 79 22,

Cele

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu

przetwarzania

realizacji wstępnych konsultacji rynkowych, o których

danych

mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych
przez administratora, a do których przystąpił Twój
pracodawca/zleceniodawca/podmiot, u którego
pracujesz/odbywasz staż/praktykę (w tym w celach
kontaktowych) lub w związku z podjęciem przez ww.
podmioty działań zmierzających do przystąpienia do
takich konsultacji.

Podstawy

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest

prawne

to niezbędne do wykonania zadania realizowanego

przetwarzania

w interesie publicznym w związku z przystąpieniem
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przez Twojego
pracodawcę/zleceniodawcę/podmiotem, u którego
pracujesz/odbywasz staż/praktykę do konsultacji
rynkowych organizowanych przez administratora
lub w związku z podjęciem przez ww. podmioty
działań zmierzających do przystąpienia do takich
konsultacji.
Kategorie

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich

danych (art. 14

danych osobowych: Twoje służbowe dane kontaktowe

RODO)

(np. imię, nazwisko adres e-mail, telefon, dane
komunikatora internetowego), które niezbędne są do
realizacji konsultacji rynkowych prowadzonych przez
administratora, a do których przystąpił Twój
pracodawca/zleceniodawca/podmiot, u którego
pracujesz/odbywasz staż/praktykę (w tym w celach
kontaktowych) lub które są niezbędne do
przystąpienia do takich konsultacji.

Okres

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez

przechowywania minimum 5 lat. Następnie Archiwum Państwowe po
danych

ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię
A i wtedy Twoje dane osobowe będą przechowywane
przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od
stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej
sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą
przechowywane wieczyście.

Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla
usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
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Administratora w ramach świadczenia usług IT.
Prawa związane

Przysługują Ci następujące prawa związane

z

z przetwarzaniem danych osobowych:

przetwarzaniem



prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

danych



prawo żądania sprostowania Twoich danych

osobowych

osobowych,


prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych,



prawo do wniesienia sprzeciwu.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Administratorem danych (dane kontaktowe
powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe
w wierszu poniżej)
Inspektor

W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony

Ochrony Danych

Danych – Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą
można się kontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032
Wrocław
- przez e-mail: iod@um.wroc.pl
- telefonicznie: 71 777 77 24.

Prawo

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do

wniesienia

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

skargi do

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

organu

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

str. 7

