
 
Załącznik nr 4 

 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych wynikających z RODO 

 
Wprowadzenie 
 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu. 
 
Wykonawca zapozna się z „Klauzulą informacyjną RODO” zawartą w zapytaniu ofertowym 
pkt. 12. 
Ponadto wykonawca, na podstawie art. 14 RODO zapozna wszystkie osoby fizyczne, których 
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał z „Klauzulą informacyjną 
RODO” zawartą w zapytaniu ofertowym pkt. 12, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Oświadczenia wykonawcy w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO”. 
 
Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego 
od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby 
składane w ofercie. Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego 
we wzorze formularza ofertowego. 
 
Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał 
pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych. 
 
 
 
 
 

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). 



 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną RODO” zawartą w zapytaniu 

ofertowym pkt. 12. 
Ponadto oświadczam że na podstawie art. 14 RODO zapoznałem z „Klauzulą 

informacyjną RODO” zawartą w zapytaniu ofertowym pkt. 12 wszystkie osoby fizyczne, 
których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskałem. 
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