
 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 11.03.2019 r. 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

w przetargu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna” 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 

 

1) w załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca 
obowiązany jest do stosowania  przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO.   Działania 

Wykonawcy nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w tym odbiorców 
Kampanii. Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, 
w zakresie przetwarzania danych osobowych względem osób fizycznych, których dane osobowe 
zostały udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności 
osób wskazanych w niniejszej umowie. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim również w stosunku do wszystkich osób fizycznych, których 
dane Wykonawca udostępni Zamawiającemu w przyszłości, w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy.” 

2) W załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy, dodaje się klauzulę o następującej treści: 
„Oświadczam, że dopełniłem, a w przypadku danych przekazanych w przyszłości dopełnię,  
obowiązku informacyjnego z art. 13 i 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, zwane „ROD”) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w zakresie przetwarzania danych osobowych względem osób 
fizycznych, których dane osobowe zostały/ną przekazane Zamawiającemu, w szczególności w 
Formularzu Oferty, pełnomocnictwach, Wykazie osób oraz wszelkich innych 
dokumentach/oświadczeniach/korespondencji składanych przez Wykonawcę w związku z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

II. Wskazane powyżej załączniki w zmienionym brzmieniu stanowią załącznik do niniejszej 
informacji. 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
Beata Kmieć 
Przewodnicząca komisji przetargowej 
 


