Projekt
UMOWA nr ……………………
z dnia ................. 2018 r.
zawarta w Szczecinie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, będącą
podatnikiem VAT o NIP 525-000-73-13, REGON 010684960-01508, kapitał zakładowy 774 140 000,00 Pion
Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie przy Al. Niepodległości 41/42, reprezentowanym przez:
.............................................................................,
.............................................................................
zwanym dalej „ Zamawiającym”
a
I. (Dla osób prawnych):
.............................................................................................................................................................................................
/nazwa, siedziba, wpis do KRS/- kapitał zakładowy
............................................................................................................................................................................................
NIP - ........................................................... REGON - ....................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
II. (Dla osób fizycznych)
Panem/Panią .........................................................................................................................................................
zam. w ...................................................... przy ul. ........................................................ prowadzącym działalność
gospodarczą
zarejestrowaną
pod
nr
.......................................
w
Urzędzie
........................................................................................................................... z siedzibą w ......................................
przy ul. ........................... będącym podatnikiem VAT, NIP: ................................................, REGON: ...........................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia
§ 1.
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane remontowe w placówce
pocztowej FUP Stargard 2 przy ul. Armii Krajowej 39 w Chociwlu; 73-120 Chociwel.
2. Przewidywany zakres robót objętych niniejszą umową określono w sposób pomocniczy w przedmiarze robót ze
ślepym kosztorysem oraz opisano w SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie oraz wymagane przepisami uprawnienia budowlane
do realizacji robót objętych umową.
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§ 2.
Wykonawca uprawniony jest do zlecenia Podwykonawcy części robót objętych zamówieniem.
Po zakończeniu robót wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek zgłosić wykonanie robót
do odbioru Zamawiającemu. Po bezusterkowym odbiorze robót przez Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek uregulować zobowiązania finansowe wobec Podwykonawcy oraz przedłoŜyć Zamawiającemu dowód
zapłaty.
W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień ust.2 Zamawiający ma prawo wstrzymać
płatności naleŜne Wykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót w kwocie odpowiadającej
zobowiązaniom finansowym Wykonawcy wobec Podwykonawcy realizującego zakres robót określonych w
umowie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy i odpowiada za jego działania jak za działania własne.
§ 3.
Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
na podstawie składników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w kwocie:
brutto: ..................... ( słownie: .................................................................................................................. )
Wynagrodzenie, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
a w szczególności:
- realizację robót łącznie z materiałami
- ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy
- wywiezienie i utylizację śmieci i gruzu oraz odpadów
- zajęcie pasa drogowego ( jeŜeli będzie wymagane )
- uprzątnięcie terenu przyległego po zakończeniu robót z przywróceniem do stanu pierwotnego
- podatek VAT wg obowiązujących przepisów
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Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyŜszeniu, bez względu na faktyczny zakres robót
niezbędnych do wykonania oraz obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy bezpośrednio i pośrednio związane z
zawarciem i wykonaniem umowy, nawet te których wcześniej nie przewidział.
§ 4.
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy obiekt do wykonania prac objętych niniejszą umową bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót w terminie …..… 7 dni od daty podpisania umowy ….…, a Wykonawca zobowiązuje
się zakończyć roboty w terminie do …..... 15 września 2018 roku ..…… r.
Wykonawca stwierdza, Ŝe obiekt wymieniony w § 1 ust. 1 umowy jest mu dokładnie znany, i Ŝe bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za wykonanie robót objętych umową, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi.
W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach remontu robót, wymagające wywozu będą
stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn
technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zachowania
w
tajemnicy
wszystkich
wiadomości
i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem robót objętych niniejszą umową.
Wykonawca
zobowiązuje
się
zabezpieczyć
przed
zniszczeniem
rzeczy
znajdujące
się
w bezpośredniej bliskości z prowadzonymi pracami remontowymi oraz przestrzegać przepisów BHP i ochrony
przeciwpoŜarowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem robót budowlanych
w obiekcie.
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: ……………………………………………………
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ).
§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, przy czym ubezpieczenie musi obejmować swoim zakresem
odpowiedzialność za działania podwykonawców a suma ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ 30 000,00 zł oraz
okres ubezpieczenia nie krótszy niŜ termin wykonania umowy.
Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres krótszy niŜ okres trwania niniejszej umowy
wykonawca wykupi polisę ubezpieczeniową na okres następny odpowiedni do czasu wykonywania robót. Polisa
ta powinna być złoŜona Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni robocze przed upływem terminu waŜności
ubezpieczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha obowiązku, o którym w ust. 2 Zamawiający wykupi polisę
ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy, a poniesione z tego tytułu wydatki zostaną potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 6.
Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,
c) niedotrzymanie terminu usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
rękojmi.
Strony ustalają, Ŝe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu;
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 ) za kaŜdy
dzień przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 1.
b) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
- 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2,
c) za niedotrzymanie terminu usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w
okresie rękojmi - 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 ) za kaŜdy dzień opóźnienia ponad termin
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Kwotę kar umownych wynikających z ust. 2 Zamawiający moŜe potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane roboty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
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§ 7.
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
b) przerwania realizacji prac oraz robót z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – jeŜeli przerwa trwa dłuŜej
niŜ 7 dni
c) gdy wykonanie robót następuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo wezwania Wykonawcy
przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania a w szczególności, gdy stopień zaawansowania prac
uzasadnia przypuszczenie, Ŝe nie zostaną one ukończone w przewidzianym terminie
d) gdy Wykonawca zlecał jakiekolwiek części robót Podwykonawcy lub dopuszcza do sytuacji zlecania przez
Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy zgody wbrew wniesionemu przez Zamawiającego
sprzeciwowi
Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Strony mają następujące obowiązki:
- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac oraz wykonanych robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od
umowy
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i uzgodnionym zakresie z Zamawiającym a koszty
zabezpieczenia obciąŜą Stronę, z winy której odstąpiono od umowy.
Po zabezpieczeniu przerwanych robót na podstawie protokółu z inwentaryzacji, o której mowa w ust. 3
Zamawiający przejmie pod swój nadzór teren budowy.

§ 8.
JeŜeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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§ 9.
Roboty będą wykonywane z materiałów własnych Wykonawcy, posiadających atesty i dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w cenach zgodnych z kosztorysem ofertowym. Zamawiający moŜe zaŜądać
przedstawienia dowodów zakupu na materiały.
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom i tym normom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie jeśli uzna za konieczne uzyskać zgodę na zajęcie pasa
drogowego w obrębie prowadzonych robót oraz wykonać zabezpieczenie zajętej strefy przy budynku.
Wszelkie koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego oraz wykonania zabezpieczenia obciąŜają Wykonawcę.
§ 10.
Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu
robót, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego wykonanych robót. Wykonawca na dzień przed
wyznaczonym terminem odbioru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokóły z badań i
sprawdzeń, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje itp. ( opisane, posegregowane i spięte w skoroszyt ).
Ponadto Wykonawca składa dołączone oświadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia dla podwykonawców ( brak
przedłoŜenia takiego oświadczenia skutkować będzie wstrzymaniem zapłaty faktury końcowej ).
Zamawiający dopuszcza zapłatę za część wykonanych robót na podstawie faktury częściowej na podstawie
protokółu odbioru robót częściowych. Wartość faktury częściowej nie moŜe przekroczyć 80 % umownego
wynagrodzenia.
Wszystkie płatności wynikające z umowy będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr …………………………….. Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
.Zapłata faktur - częściowej oraz końcowej nastąpi w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania wraz z protokołem
odbioru robót i dowodem zapłaty podwykonawcom przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie.
Fakturę naleŜy wystawić na:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie
Al. Niepodległości 41/42
70 - 940 Szczecin
NIP 525-000-73-13
Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§ 11.
Odbiór
końcowy
przedmiotu
umowy
nastąpi
protokolarnie
po
zakończeniu
robót
w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
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§ 12.
Okres rękojmi ustala się na: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Nie usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych protokolarnie wad i usterek w zakreślonym terminie uprawnia
Zamawiającego do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy, naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust.
2 pkt. c), oraz powoduje przedłuŜenie terminu rękojmi określonego w ust. 1 o czas wykonywania tych czynności.
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Wykonawca po upływie okresu rękojmi zobowiązany jest usunąć wadę, jeŜeli został o niej zawiadomiony przed
upływem okresu rękojmi.
§ 13.
Zamawiający zastrzega, iŜ informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza
cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 takŜe po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdza, Ŝe jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które na jego rzecz będą realizowały
postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a takŜe
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu.

5.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego .

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed
dniem rozpoczęcia realizacji umowy:
a)

imiennego wykazu osób upowaŜnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
toŜsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7.

Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są
Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu realizacji umowy.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
§ 15.
W przypadku sporów lub rozbieŜności, co do rozumienia treści umowy, praw i obowiązków Stron ustala się
następującą kolejność dokumentów wiąŜących Strony:
1) niniejsza umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z opisem
3) przedmiar robót
4) kosztorys ofertowy
§ 16.
Strony ustalają, iŜ sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Szczecinie.
§ 17.
Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
§ 18.
Integralną częścią umowy są: oferta wykonania i kosztorys ofertowy.
§ 19.
Adres Wykonawcy do doręczenia mu wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest toŜsamy z adresem
wskazanym w komparycji niniejszej umowy. O kaŜdej jego zmianie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na
ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uwaŜana jest za skutecznie.
§ 20.
Strony zobowiązują się tak w czasie trwania umowy jak teŜ po jej zakończeniu lub ustaniu z jakichkolwiek przyczyn
do zachowania ścisłej poufności wszystkich informacji, danych, dokumentów o charakterze technicznym,
organizacyjnym, handlowym, finansowym czy projektowym, które uzyskały lub zgromadziły w związku z realizacją
niniejszej umowy.
§ 21.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŜności.

2.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z
wykorzystaniem takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a takŜe
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo Ŝądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Załącznik nr.. …. do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niŜej podpisany, przyjmuję do wiadomości, Ŝe realizacja czynności polegających na
przeprowadzeniu
prac
remontowych
w
FUP
w
Chociwlu
wiąŜe
się
z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

…………………………………………
(czytelny podpis)

Przyjmuję do wiadomości, Ŝe:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit.
f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer
dowodu toŜsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
takŜe przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do uzyskania kopii tych danych.
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych
osobowych jest …………………………………………………………………………………..
( nazwa podmiotu z którym zawarto umowę )

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

……………………………………………

(czytelny podpis)

