
Kamień, dnia ............................ 

.......................................................... 

Nazwisko i imię 

 

.......................................................... 

adres  

 

.......................................................... 

telefon kontaktowy 

 

.......................................................... 

nr dowodu osobistego  

 

.......................................................... 

nr PESEL 

 

Wójt Gminy Kamień 

 

 

Oferuję zakup drewna w ramach ogłoszonego przetargu licytacji 

 

Gatunek drzewa, ilość: .................................................. 

 

Proponowana cena: ....................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1) zobowiązuję się do dokonania zapłaty za zakupione drzewo na podstawie otrzymanej faktury 

w terminie 7 dni; 

2) dokonam zagospodarowania pozyskanego materiału w terminie 14 dni od dokonania wpłaty, 

przedstawienia potwierdzenia jej wniesienia oraz uzyskania zgody na ich wycinkę. 

3) Zobowiązuję się do zagospodarowania wyciętych drzew wraz z konarami oraz uprzątnięcia 

terenu wycinki. 

  

 

.................................................................................... 

 

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

13. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy 

Kamień jest Wójt Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15 51, email: 

sekretariat@kamień.gmina.pl;  

14. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@zeto.lublin.pl;  



15. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych; 

17. Odbiorcami Pani/Pana danych będą uprawnione organy administracji publicznej oraz podmioty 

z którymi Urząd zawarł umowy powierzenia.  

18. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie: podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane 

w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

19. Dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres 

wskazany w przepisach prawa. 

20. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

21. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu 

zgody na adres e-mail: sekretariat@kmaien.gmina.pl lub poprzez złożenie oświadczenia 

o wycofaniu zgody w siedzibie Jednostki. 

22. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia/wykonania Umowy. 

23. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

24. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  

 


