
Załącznik nr 1 

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 

Działając w imieniu ……, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia …. 

składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez ……, 

którego przedmiotem jest …… .  

  

Zgłaszający:  

Nazwa  ……………………………..………………………………………………………………..….   

Adres    ……………………………………………...……………………………………………….….  

Tel. …………………………………..…….…… e-mail……...………………..………….…………..  

  
Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..  

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...  

Tel. ………………………………………….…… e-mail…………………………..…………………..  

  
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:  

1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości 

akceptuję jego postanowienia; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji 

zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego ww. dialog dotyczy;  

4. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, na 

potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest budowa 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we 

Włocławku przy ul. Tumskiej, w tym w szczególności do przygotowania opisu 

przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia 

warunków umowy dla Zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu 

Przeprowadzania Dialogu Technicznego. 

 

 
          ………………………………………. 

                     [data, podpis Zgłaszającego] 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwanego RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe  
Sp. z o.o. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Ptasia 2a/15. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 
biuro@mbm.wloclawek.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Modrzejewskiego,  
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 
w celu związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku 
Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej. Dialog techniczny prowadzony jest na 
podstawie przepisu prawa - art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień 
publicznych oraz REGULAMINU PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO Miejskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego Spółka  z o.o. Inwestycji pod nazwą: „Budowa budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej”.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, a także ustawę  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 
2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. Odbiorcą 
Pani/Pana danych osobowych mogą być także współpracujące z nami firmy (w tym  
informatyczne, kurierskie itp.- na podstawie zawartych umów powierzenia), a także 
uprawnione do tego  odpowiednie organy, jednostki administracyjne i urzędy.  

6. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia. Obowiązek podania przez 
Panią/ Pana danych osobowych  bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją  
niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu lub zawarcia 
umowy. 

7. Posiadają Państwo, na zasadach określonych w RODO :  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

8. Nie przysługuje Pani/ Panu : 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c RODO. 

9. Jeżeli Pan/ Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 
ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający 
okres przedawnienia możliwych roszczeń.  

11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich. 
 


