
OFERTA  
NA ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO JOHN DEERE 5065E 

 
 
Imię i nazwisko/lub nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………. 
 
          ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adres lub siedziba firmy        ……………………………………………………………………………………………. 
 
          ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
NIP          ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Oferowana cena netto       …………………………………………………………………………….……………… 
 
Oferowana cena brutto       ……………………………………………………………………………………………. 
 
       
Data sporządzenie oferty       ……………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 ( RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                                   
w Trzebielinie adres siedziby: ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino, kontakt mailowy: 
zuk.trzebielino@interia.pl lub telefoniczny: 59 842 74 58 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt                                                
z administratorem danych, Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej zuk.trzebielino@interia.pl; 

3. Pozyskanie Państwa danych jest związane z udziałem w przetargu na sprzedaż ciągnika 
rolniczego; 

4. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez 
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć 
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzy 
przetwarzanie danych osobowych; 



6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego 
lub do organizacji międzynarodowej; 

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także 
żądania przenoszenia danych; 

8. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który 
będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie 
będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie 
będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego; 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 
przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego 
celu. 

 
 
 
        ……………………………………………………. 
                      (podpis oferenta)  
 
 
 
 
 
 


