FORMULARZ OFERTOWY
Foto do projektu - „Babia Góra – 4 pory roku”
Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….…
Adres zamieszkania……………………………………………………………………..….…
Data urodzenia……………………………………………………………………………..…
Telefon………………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………….
nośnik / sposób przekazania fotografii ………………………………………………………
Oferuję następujące fotografie (powielić w zależności od ilości oferowanych zdjęć):
Fotografia nr ...
Nazwa pliku………………………………………………………………………………….
Miejsce wykonania …………………………………………………………………………..
Oferowana cena brutto ………………………………………………………………………

Fotografia nr ....
Nazwa pliku………………………………………………………………………………….
Miejsce wykonania …………………………………………………………………………..
Oferowana cena brutto ………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem jedynym autorem dostarczonych fotografii i przysługują mi do nich wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie i prawa pokrewne, nie naruszają one praw osób trzecich. W przypadku pojawienia
się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych
praw osobistych jako autor fotografii będę wyłącznie odpowiedzialny/a w zakresie pokrycia wszelkich szkód oraz
roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane
RODO informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej
Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl w
zakładce „ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń.

…………………………..
Data

………………….……………………….
(imię i nazwisko)

_________________________________________________________________________________________________
„Mikroprojekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020”

