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Odpowiadając na złożoną przez Pana petycj

1) wykonania rekonesansu w obszarze zwi
Przemęt płynów do dezynfekcji r
i osób odwiedzających i/lub korzystaj
jak i podmiotów i instytucji dla których gmina jest organem prowadz
innej podstawy prawnej realizuj
płyny otrzymujące, 

2) zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem b
dezynfekcji rąk-spełniających 
postępowania lege artis - przy udost

oświadczam, że został wykonany rekonesans w obszarze zwi
Gminy  płynów do dezynfekcji rą
stwierdzam, że płyn do dezynfekcji r
posiada stosowne zezwolenia i spełnia normy dopuszczalne do obrotu.

Obecnie w zasobach Urzędu znajduje si
bezpieczeństwo obywateli w obszarze ochrony zdrowia. W przypadku zmniejszenia stanu 
magazynów zostaną niezwłocznie podj

W każdym przypadku dokonywania tego typu lub podobnych zamówie
uwagę na posiadanie przez Dostawc
chemicznych, mających wpływ na zdrowie człowieka.

 
 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                      

  

                                                                                                                      
                                                                                                            
 
Przygotowała: 
Liwia Sterna 
Tel. 65 615 69 90, pok nr 19 
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Godziny pracy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

Poniedziałek – Piątek  7:30 – 17:00 

ury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

śniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przem

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przem

Gmina Przem

Gmina Przem

                                                                  Przemęt, dnia 25 wrześ

                                                                                            Sz. P. 

       Adam Szulc – Prezes Zarz

       Szulc-Efekt Sp.z o.o.

       ul. Poligonowa 1 

       04-051 Warszawa  

 
 przez Pana petycję z dnia 7 sierpnia 2020 roku  w sprawie:

ykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urz
t płynów do dezynfekcji rąk dla urzędników i interesantów urz

cych i/lub korzystających z usług innych jednostek organizacyjnych gminy, 
jak i podmiotów i instytucji dla których gmina jest organem prowadzącym lub z jakiejkolwiek 
innej podstawy prawnej realizujących zadania na rzecz wspólnoty samorz

powania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy 
 Publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do 

ących aktualne normy i w oparciu o ogólnie uznane 
przy udostępnianiu środków do dezynfekcji  

został wykonany rekonesans w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urz
Gminy  płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Na podstawie przeprowadzonego rekones

e płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni stosowany przez Urz
posiada stosowne zezwolenia i spełnia normy dopuszczalne do obrotu. 

du znajduje się odpowiednia ilość płynu dezynfekcyjnego, która zapew
stwo obywateli w obszarze ochrony zdrowia. W przypadku zmniejszenia stanu 

 niezwłocznie podjęte działania mające na celu uzupełnienie zasobów. 

dym przypadku dokonywania tego typu lub podobnych zamówień Zamawiaj
 na posiadanie przez Dostawcę stosowne zezwolenia i dopuszczenia do obrotu substancji 

cych wpływ na zdrowie człowieka. 

                                                                                                             Z poważaniem
 

                                                                                                                          WÓJT GMINY PRZEM

                                                                                                                      Janusz Frąckowiak
                                                                                                                 /dokument podpisany elektronicznie/

  

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

25 września 2020 roku          

Prezes Zarządu 

Efekt Sp.z o.o. 

 

w sprawie: 

pnianiem przez Urząd Gminy 
dników i interesantów urzędu, pracowników  

z usług innych jednostek organizacyjnych gminy, 
ącym lub z jakiejkolwiek 

cych zadania na rzecz wspólnoty samorządowej, a takie 

powania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy 
dzie zamówienie płynów do 

i w oparciu o ogólnie uznane zasady 

zanym z udostępnianiem przez Urząd 
. Na podstawie przeprowadzonego rekonesansu 

stosowany przez Urząd Gminy Przemęt 

 płynu dezynfekcyjnego, która zapewnia 
stwo obywateli w obszarze ochrony zdrowia. W przypadku zmniejszenia stanu 

ce na celu uzupełnienie zasobów.  

ń Zamawiający zwraca 
 stosowne zezwolenia i dopuszczenia do obrotu substancji 

żaniem 

Y PRZEMĘT 

ąckowiak 
/dokument podpisany elektronicznie/ 
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Godziny pracy Urz

• 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

• 

Dyżury wójta: 

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
(dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urz
danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje nast
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przem
64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przem
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia petycji do Wójta Gminy
danych podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest wypełnienie obowi
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby upowa
wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udost
Po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy odbiorcami danych osobowych wnosz
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przem
5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pa
6. Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowi
Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych oraz mo
8. Ma Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
narusza przepisy o ochronie danych. 
9. Podanie przez Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan zobowi
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3. 
10. Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób cz
profilowania. 
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Godziny pracy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

Poniedziałek – Piątek  7:30 – 17:00 

ury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

śniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przem

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przem

Gmina Przem

Gmina Przem

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw

dzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przem
t podaje następujące informacje: 

Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt,  ul. Jagiello
kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: iod@przemet.pl. 
 w celu rozpatrzenia petycji do Wójta Gminy Przemęt. Zgodnie z ogólnym rozporz

Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 
dzenia o ochronie danych. 

 osoby upoważnione przez Administratora Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach 
bowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych reguluj

Po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy odbiorcami danych osobowych wnoszącego petycję będą podmioty korzyst
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt. 

ane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji

Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych. 
pu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania. 

du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

t wymogiem ustawowym. Jest Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencj
liwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.  

 przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie b

  

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator 

t,  ul. Jagiellońska 8,  

mail: iod@przemet.pl.  
t. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

cego na Administratorze zgodnie  z art. 

Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach 
pnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa. 

ę ą podmioty korzystające ze strony 

zkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym 

twarzanie danych osobowych Pana dotyczących 

y do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

ciowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi 
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