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Nr zamówienia: RZ nr 3/2023                                             Dąbrowa Górnicza 23.02.2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający:   „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 63 90 561 

fax (32) 63 90 569 

www.nemo-wodnyswiat.pl 

NIP 6292177888, KRS 0000113771 

Adres do korespondencji: 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 639 05 67 

e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl 

  

II. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa środków czystości.   

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wniesienie do siedziby Zamawiającego 

środków czystości dla potrzeb „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza ” Sp. z o.o. 

2. Ilości wskazane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na środki czystości 

w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie 

w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni dostawę środków czystości, zgodnie ze zgłoszonymi przez 

Zamawiającego potrzebami, tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do godz. 15.00, 

w piątki od godz. 9.00 do godz. 13.00. Dostawa nastąpi maksymalnie w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową. 

4. Wszystkie jednostkowe ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na 

okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji 

umowy. 

5. Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu znajdującego 

się na poziomie „- 1”  obiektu. 

6. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym 

mailto:zarzad@nemo-wodnyswiat.pl
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obniżających jego wartość użytkową. 

7. Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich  

8. przepisach 

prawnych. 

9. Okres przydatności  minimum 12 miesięcy od daty dostawy towaru. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

11. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne 

i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy. 

13. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie do 21 dni, 

od daty otrzymania faktury VAT. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert 

Cena  - 100 % 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą ceną. W sytuacji kiedy zostaną 

złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć mailowo: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl (skan dokumentów). 

Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2023 r. godz. 14:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 

 

VII. Kontakt z zamawiającym. 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Wirginia Jeznach - Referent ds. Zaopatrzenia tel: +48 515 363 379, e-mail: w.jeznach@nemo-

swiatrozrywki.pl. 

Agata Seweryn - Zastępca Kierownika Działu Technicznego tel: +48 660 426 743, e-mail: 

a.seweryn@nemo-swiatrozrywki.pl. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmian 

w zakresie ceny i sposobu realizacji zamówienia z każdym Wykonawcą, który złożył ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 

treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia. 

 

VIII. WYKLUCZENIA 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do 

wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. 

zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 

z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835);  

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835); 

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835).  

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.  

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, 

oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji. 

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz cenowy 

3.Prokejt umowy 

4.Informacja RODO 
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Nr zamówienia: ......................                                                                               Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Siedziba ......................................................................................................................................... 

                                        Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat 

…................................................................................................................................................... 

 

tel.…….......................................................fax….......................................................................... 

 

NIP…....................................................................., e-mail…........................................................ 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dostawa środków czystości na warunkach 

określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto: 

 

………………………..…………zł 

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

- oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie 

oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i 

wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

- oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz 

zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach  

 i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, 

- w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego, iż nie zachodzą 

w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2002 o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 
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................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 



7 

Nr zamówienia: ....................                                                                                          Załącznik nr 2 

Formularz  cenowy 

Lp. Asortyment jm. Zawartość 
Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

Łączna cena 

brutto w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Spray do dezynfekcji powierzchni 

VELOX TOP AF NEUTRAL z 

Medisept 

litr 1 litr 6     

2 Płyn do naczyń Gold litr 5 litrów 108     

3 Płyn do naczyń "Ludwik" litr 1 l 12     

4 Rękawiczki nitrylowe M op. 100 szt. 84     

5 Rękawiczki nitrylowe L op. 100 szt. 72     

6 Rękawiczki nitrylowe S op. 100 szt. 24     

7 VC 242 Brudpur  litr 1litr 144     

8 Mydło antybakteryjne w płynie  litr 5 litrów 18     

9 Mydło antybakteryjne w płynie  litr 500ml 12     

10 Mleczko do czyszczenia CIF litr 750ml 84     

11 Domestos litr 5 litrów 20     

12 Płyn do mycia podłogi FLOOR litr 5 litrów 12     

14 
Płyn do mycia szyb i powierzchni 

szklanych  VC NANO 
litr 1litr 72     

15 
Płyn do mycia i dezynfekcji 

powierzchni Velox- spray 
litr 1litr 24     

16 
Płyn do mycia i dezynfekcji i 

powierzchni VELOX 
litr 5 litrów 24     

17 Płyn do stali nierdzewnej litr 500 ml 12     

18 Płyn Cagrosept spray  litr 450 ml 2     

19 Płyn Meglio odtłuszczacz  litr 5 litrów 5     

20 Płyn Meglio odtłuszczacz  litr 750 ml 12     

21 Płyn CLINEC ANTI-OIL  szt. 10 litrów 2     

22 Płyn CLINEX 4DIRT  litr 10l 12     

23 
Pronto spray aerozol lub 

zamiennik 
szt. 300 ml 85     
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24 Odświeżacz powietrza spray szt. 400 ml 12     

25 
Rękawice gumowe do 

czyszczenia 71/2-8 
szt. para 36     

26 
Wiadro owalne z wyciskaczem 

poj. 10 l 
szt. 10 litrów 2     

27 
Proszek do prania Persil do 

kolorów 
szt. 3,9 kg 4     

28 
Worki na śmieci 120l cienkie, 

czarne, mocne 
op. 10 szt. 550     

29 Gąbka do naczyń op.  5 szt. 72     

30 Druciak metalowy op. 3 szt. 50     

31 Ścierka z mikrofibry 30 x 30 op. 5 szt. 24     

32 Czyściwo kuchenne papier rolka szt. 230 m 80     

33 
Kostka  Domestos WC z 

koszyczkiem 
szt. 24 szt. 18     

34 
Szczotka do zamiatania na kiju  

27 cm 
szt. 1 szt. 7     

35 Zestaw szufelka + zmiotka szt. 4 szt. 7     

36 
Proszek do prania Persil do 

białego 5 kg 
szt. 3,9 kg 4     

37 Proszek do prania  op. 10 kg 38     

38 Kij do miotły 120-160 cm szt. 1 szt. 3     

39 Płyn do płukania szt. 5 litrów 12     

40 Lizol - Max  szt. 5 litrów 5     

41 worki 35 litrów  op. 15 szt. 204     

42 worki 60 litrów  op. 15 szt. 1116     

43 
Płyn Orange do mycia podłóg VC 

241 
szt. 1 litr 168     

44 
Attis 5 - Attis mydło w płynie lub 

zamiennik 
szt. 5 litrów 60     

45 Papier toaletowy biały  op. 24 szt. 96   
 

46 
ZZ Ręcznik papierowy 

celulozowy  biały 
op. 24 szt. 144   

 

47 Czyściwo serwis celuloza op. 2 szt. 4     

48 Pasta BHP op. 24 szt. 2     

49 Rękawiczki kwasoodporne szt. para 144     

50 Rękawiczki termiczne szt. para 72     
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51 Rękawiczki Wampirki szt. para 300     

52 Wkłady do mopów szt.   36     

53 Stelaż do mopa 40 szt.   6     

54 
Szczotki ryżowe do szorowania 

na kij ryżowa 
szt.   8     

55 Wiaderko plastikowe  szt. 10 litrów 3     
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Nr zamówienia…………………..                                 Załącznik nr 3  

     UMOWA  NR ........... 

 

Zawarta dnia …………. 2023 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:                              

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

(41-300) przy Alei Róż 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000113771, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód  

w Katowicach VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6292177888,  

REGON 276915607, kapitał zakładowy, wpłacony w całości - 73.064.500.00 zł, reprezentowaną 

przez: 

1. Tomasza Kowalskiego - Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, 

 

 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  Dostawa środków czystości 

do nieruchomości przy Alei Róż 1 w Dąbrowie Górniczej ( 41 -300 ). 

§ 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do dokonania na rzecz Zamawiającego dostawy środków 

czystości w ilościach niezbędnych do funkcjonowania Zamawiającego w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Ilości wskazane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego stanowią szacunkowe 

zapotrzebowanie na środki czystości w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni dostawę środków czystości, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami tj. od 

poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do godz. 15.00, w piątki od godz. 9.00 do godz. 13.00. 

Dostawa nastąpi w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania 

zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową. 
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4. Wszystkie jednostkowe ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na 

okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji 

umowy. 

5. Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu Głównego 

znajdującego się na poziomie -1 obiektu. 

6. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym 

obniżających jego wartość użytkową. 

7. Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich 

przepisach prawnych. 

8. Okres przydatności  minimum 12 miesięcy od daty dostawy towaru. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

10. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne 

i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy. 

 

§ 3 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty podpisania umowy . 

 

§ 4 

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ............................ zł brutto ( słownie: 

………………………….. 00/100 ) 

2. Rozliczenie dostawy będzie następowało po zrealizowaniu poszczególnych zamówień, na 

podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę na wartość dostarczonych środków 

czystości wraz z wyliczeniem należnej kwoty. 

3. Płatność za poszczególne dostawy dokonywana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy 

artykuły będące przedmiotem reklamacji, a Wykonawca jest zobowiązany dokonać wymiany  na 

wolne od wad. 

 

§ 6 

Umowa może ulec rozwiązaniu: 

- za porozumieniem stron, w każdym czasie, 
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- z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, 

- ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez drugą 

stronę, niewykonania przedmiotu umowy lub wykonywania go z nienależytą starannością, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń. 

 

§ 7 

Wszelkie oświadczenia woli oraz zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Wszelkie sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych od Wykonawcy 

 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

100,00 złotych ( słownie: sto złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy  Kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

                Zamawiający                                                                    Wykonawca                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Nr zamówienia: ......................                                                                                   Załącznik nr 4 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa środków czystości.   

  

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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: „Nemo -Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 

Sp. z o.o. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

pod adresem poczty elektronicznej: iod@nemo-wodnyswiat.pl, 

3. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa środków 

czystości.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. 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 osobowych, 

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

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

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

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

1. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

mailto:iod@nemo-wodnyswiat
mailto:iod@nemo-wodnyswiat


14 

 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. B i lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


