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 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

ul. Wspólna 2 

00-926 Warszawa 
 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

pełna nazwa Uczestnika konkursu 

Adres siedziby Uczestnika Konkursu: 

 _________________________________________________________________________________________  

 ulica nr domu  kod pocztowy miejscowość 

 _________________________________________________________________________________________  

 województwo  powiat 

 _________________________________________________________________________________________  

 telefon  fax  

 _________________________________________________________________________________________  

 adres strony internetowej  e-mail 

NIP  ____________________________________  REGON  _________________________________________  

 

Reprezentowana (y) przez: 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na: 

 

,, Opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej 

plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500.”,  

nr referencyjny IZ-BRSIG.2611.3.2021, 

 

zamieszczone na stronie internetowej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, składamy 

niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.   
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 UZASADNIENIE 

 
1. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy jego treść bez zastrzeżeń. 

2. W razie wybrania naszej Pracy Konkursowej, zobowiązujemy się przenieść na 

Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na polach 

eksploatacji i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 

do Regulaminu. 

3. Nie podlegamy wykluczeniu z Konkursu z powodu okoliczności wskazanych przez 

Organizatora Konkursu w Regulaminie Konkursu. Stosowne oświadczenia stanowią 

załącznik do niniejszego Wniosku.  

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o dopuszczenie do udziału w niniejszym Konkursie. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, wnosimy jak na wstępie. 

……………………………    …………..…… 
       /miejscowość/                                  / data/                                                                                        
                                                                     …………………………………………………… 
                                                                                    / podpis uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej*/ 

 
* - w przypadku podpisania Wniosku przez osobę upoważnioną, należy do Wniosku dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej 

osobie przez uczestnika Konkursu, w postaci zgodnej z postacią, w jakiej składany jest niniejszy Wniosek, tj., odpowiednio w postaci 

papierowej lub elektronicznej 
 

W załączeniu  

1. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w Konkursie. 

                                                           
1 rozporządzenie 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, str. 1). 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 

Warszawa, ul. Wspólna 2; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GUGiK jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

kontakt iod@gugik.gov.pl , +48 22 66 18 435; 1; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. 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. 

                                                           
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.; 
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


