
Sanok dn. 27.01.2021r.  

 ZP.2521.3.2022                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE 

              w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł  
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy. 

 
 

Nazwa zadania 
1. Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących w pasie dróg 

powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

 
Dane Zamawiającego: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
Adres: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok 

             TEL: 134642445, FAX: 134642445  
email: info@pzd.sanok.pl  

          Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka tel. 134642445, 
 

 

1. Opis wymagań 

Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących w pasie dróg 

powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

 
Zakres robót obejmuje : 

      1) przycinkę drzew których konary i gałęzie ograniczają skrajnię drogową 
2) cięcia pielęgnacyjne  korony drzew  
3) usuwanie gałęzi obumarłych i nadłamanych 
4) zebranie i załadunek konarów i gałęzi powstałych w skutek prowadzenia prac, do 
rębaka ciągnikowego, Zamawiający zapewnia własny rębak ciągnikowy o dużej 
wydajności z jednym operatorem. 
5) uprzątnięcie, uporządkowanie oraz wyrównanie terenu po wykonaniu robót  
6) zgłoszenie zakończenia robót i  sporządzenie protokołu odbioru z udziałem stron    
z pozytywnym wynikiem  upoważniającym  do wystawienia faktury . 
 
 

Zgodnie ze szczegółową specyfikacją  techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego 

zapytania  

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Prowadzić działalność gospodarczą , posiadać stosowne uprawnienia , doświadczenie  

w wykonywaniu usługi w zakresie pielęgnacji  drzew , posiadać ważna polisę  OC  

 
3. Wykaz dokumentów: 

mailto:info@pzd.sanok.pl


1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej 

              2)Kopia polisy OC 
 

 

6. Kryteria oceny ofert: 

     Najniższa cena  

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą: 

     - termin realizacji zamówienia : 30.04..2022r  

     okres związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert  

8. Termin i miejsce złożenia oferty: 

ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie  
 do siedziby  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 w terminie do 04.02..2022r .do 
godz. 12.00 opisanej w następujący sposób : 
  „Utrzymanie drzew przydrożnych” 

9. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 

    Zamawiający „  zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia   w terminie 30      
     dni od daty przedłożenia faktury . z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego   protokołem  
     zdawczo – odbiorczym 
 

10. Sposób komunikacji: 

       Za pośrednictwem poczty elektronicznej  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wykonawcy, 
2. ……………………………………. 
3. ……………………………………   
                                                                                     Zatwierdził : 

                                                     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

                                                                             Wojciech Naparła  

 
                                                                          

                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa/imię, nazwisko*....................................................................................................................... 

Siedziba/adres zamieszkania*............................................................................................................ 

Nr telefonu,/faksu, e-mail ................................................................................................................... 

NIP ......................................................... 

Dane Zamawiającego:  

             Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok TEL: 134642445, FAX: 
134642445 email: info@pzd.sanok.pl  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku 
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej ustawy, pn.: 
niniejszym składamy ofertę następującej treści: Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew 

przydrożnych rosnących w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego 

Zarządu Dróg w Sanoku  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto za  całość wykonanej usługi............................. zł 

(słownie ..........................................................................................................................................) 

obowiązujący podatek VAT ............ % .......................... zł 

cena netto ................................ zł 

Oświadczam, że: 
1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
4. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 
5. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie. 
6. zapoznałam/em się z ogłoszeniem naboru ofert. 
7. uzyskałam/em  wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

8.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. ……………………………………………………. 

 

Data: …………………………..             ............................................................ 
(podpis i pieczątka uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 
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Zał.. nr 2  

 

Wykaz drzew do przycinki ograniczających skrajnie drogową  
w roku 2022  
 

1. Droga Turze Pole – Zarszyn NR 2045R 
w/m Zarszyn w km 8+100 do 9+345  

     51 szt. drzew 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 
     2.  Droga Tarnawa – Huzele NR 2256R    

                      

      w/m Tarnawa w km 0+280 do 2+340       
   52 szt. drzew                                   
      3.Droga Sanoczek-Płowce-Stróże NR 2215R 
  w/m Płowce w km 2+206 do 2+685 
              8 szt. drzew 
            w/m Stróże w km  2+685 do 3+920 

38 szt. drzew 
 

4.Droga Czerteż – Strachocina NR 2205R 
w/m Strachocina w km 5+340 do 5+485 
35 szt. drzew 

 
 

5. Droga Tarnawa – Kalnica NR 2257 
w/m Łukowe w km 6+350 do 7070 

            91 szt. drzew 
            w/m Średnie Wielkie w km 7+740 do 7+900 
            8 szt. drzew 

w/m Średnie Wielkie w km 9+190 do 9+470 
39 szt. drzew 

 
6. Droga Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany NR 2229R 

w/m Niebieszczany w km.5+000 do 7+870 
 59 szt. drzew 

 
       7.Droga Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany NR 2229R 

w/m Niebieszczany w km 3+885 do 3+900 
2 szt. drzew do usunięcia ( całkowicie spróchniałe) 
Topola 290 cm i 340 cm 

       8. Droga Pastwiska – Puławy NR2113R 
           w/m Pastwiska w km 0+015 do 2+480 
           42 szt. drzew 
 
     Razem do przycięcia 423 szt. drzew 
 

 
 



 
 
 
 

Zał. nr 3 
 
 
 
 
 
1. Wstęp 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  i odbioru 

robót związanych z Wykonaniem usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących 

w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

 

Wykaz drzew stanowi załączniki nr 2 do niniejszego zapytania  

 

 

SST dotyczy przycinki  drzew  ,  cięć pielęgnacyjnych zgodnie  z wykazem   

z pasów drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg 

 w Sanoku  ,  na terenie Powiatu Sanockiego,  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą przycinki  drzew i obejmują:  

1) cieć pielęgnacyjnych korony drzew  
2) usuwanie konarów i  gałęzi obumarłych i nadłamanych 
3) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizację bezużytecznych części drewna,  
4) zebranie i załadunek konarów i gałęzi powstałych w skutek prowadzenia prac, do rębaka 
ciągnikowego, Zamawiający zapewnia własny rębak ciągnikowy o dużej wydajności z jednym 
operatorem. 
5) uprzątnięcie, uporządkowanie oraz wyrównanie terenu po  przycince . 
6) zgłoszenie zakończenia robót i  sporządzenie protokołu odbioru z udziałem stron 
    z pozytywnym wynikiem  upoważniającym  do wystawienia faktury . 
 

3. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
3.1. Wymagania ogólne 
a/ Roboty związane z pielęgnacją  drzew przy użyciu pilarki powinni  wykonywać pracownicy, którzy 
ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu: 
1) użytkowania i obsługi pilarki;  
2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.  
Wszystkie osoby pracujące przy przycince drzew obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów 
BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (  Dz. U. 
Nr 161, poz. 1141). 
b/ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST            
c/ Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin drzew, które ma zamiar przyciąć  w celu ustalenia 
czy na owych drzewach nie znajdują się ptasie gniazda (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
7.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). 
d/ W przypadku uszkodzenia elementów pasa drogowego oraz znajdujących się w nim urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego należy przywrócić je do poprzedniego stanu użyteczności na koszt 
Wykonawcy. 
e/ Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone we wszystkich obiektach                       i 
urządzeniach znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, a stanowiących własność innych 
podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. 
f/ Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników własnych i osób postronnych. 
g/ Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu na drodze podczas prowadzenia robót.     
h/ Do Wykonawcy  prowadzącego przycinkę drzew należy: 
 

- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren - wg projektu czasowej organizacji                                                             



i zabezpieczenia ruchu  
- wyposażyć osoby pracujące przy  wykonywaniu robót objętych zamówieniem w odzież 

ochronną tj. kamizelki ostrzegawcze. 
- ścięte  gałęzie natychmiast usunąć z jezdni i pobocza. 
- prowadzić roboty  przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. nie wolno prowadzić robót 

przed świtem i zapadnięciem zmroku, w czasie mgły, porywistych wiatrów, przy zawiejach 
śnieżnych i silnych mrozach /poniżej -200C oraz ulewnych deszczach. 

- przeszkolić pracujących przy wycince pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP  
- uzyskać we własnym zakresie zezwolenie na odłączenie napowietrznych linii energetycznych i 

telefonicznych w przypadku, gdy drzewa przewidziane do przecinki rosną w pobliżu w/w linii. 
Odpowiedzialność za ich zniszczenie spada na Wykonawcę. 

4. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz 
zapewniający właściwą jakość wykonania robót: 
- sprzęt podstawowy  pilarki łańcuchowe, 
- sprzęt pomocniczy: umożliwiający prowadzenie robót na wysokości powyżej 7 m , właściwy do 
przewozu gałęzi, umożliwiający uprzątnięcie terenu po wycince. 
5. Transport 
W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego ,wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
6. Terminy rozpoczęcia robót 
Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę zadania, następuje w momencie przekazania Wykonawcy   pasa 

drogowego z drzewami przeznaczonymi do  usługi objętej niniejszym zamówieniem  

9. Odbiór robót 
Przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy dokonuje oględzin  
oraz sporządza protokół odbioru. 
10. Przepisy związane 
1) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

2) Ustawa o ochronie przyrody  (Dz.U z 2020 poz.55) 
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony  
    gatunkowej zwierząt. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UMOWA Nr ………. 
zawarta w dniu ……………., w Sanoku pomiędzy:  
Powiatem Sanockim    ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 -  Powiatowym Zarządem 
Dróg w Sanoku   ul. Witkiewicza 8, który reprezentuje: 
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, na podstawie pełnomocnictwa 
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą „, w imieniu którego działają : 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  „ Wykonanie usługi związanej  

z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie 

Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  wg zał. wykazu  ”  

2. Wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 obejmuje w szczególności następujące 
obowiązki Wykonawcy:  
1) Przycinkę drzew, których konary i gałęzie ograniczają skrajnię drogowa w ilości 423  szt , cięcia 
pielęgnacyjne korony drzew , usuwanie  obumarłych i nadłamanych gałęzi wg wykazu zał. nr 2 ”  
2) zebranie i załadunek konarów i gałęzi powstałych w skutek prowadzenia prac, do rębaka 
ciągnikowego, Zamawiający zapewnia własny rębak ciągnikowy o dużej wydajności z jednym 
operatorem 
3) uprzątnięcie, uporządkowanie oraz wyrównanie terenu  
4) zgłoszenie zakończenia robót i  sporządzenie protokołu odbioru z udziałem stron 
    z pozytywnym wynikiem  upoważniającym  do wystawienia faktury . 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.04. 2022r.  
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do 
właściwego wykonania przedmiotu umowy.  
2). przycinka drzew, , usuwanie  obumarłych i nadłamanych gałęzi stanowiące przedmiot umowy 
powinny być przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą i leśną.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż., 
2) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie prowadzonych robot  
i do odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone wobec osób trzecich wynikłe w związku z 
wykonywaniem prac,  
4. osoba odpowiedzialna za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Andrzej 
Klimkowski tel. 604 616 013  
5. osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy :……………………………………..  
 
 
 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1  i 2 umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
Netto zł : ……………………….  słownie zł………………………………………………………… 
Brutto zł ……………………….. słownie zł ………………………………………………………… 
 zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę , stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszej umowy.   



2. Kwota podana w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. 
3. Fakturę  należy  wystawić   na Powiat  Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17- 86-679, 
odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku,  ul. Witkiewicza 8, 38-500 
Sanok  4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem 
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w 
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  
9. Podstawą wystawienia faktury jest pozytywny  protokół odbioru wykonania usługi . 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, 
określonego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, o którym mowa w §2 umowy,  
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w  §4, ust.1.  
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.  

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
miejscowo dla Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                   Zamawiający :                                                                                             Wykonawca  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowy zarząd dróg w Sanoku k 1, tel. 
13 4642 445; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym zarządzie dróg w Sanoku  jest Pan  
Paweł Rogoz , tel. iod@pzd.sanok.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

▪ 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”;   

▪ 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; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

▪ 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 

 
 

 
 

 

 


